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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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1. ข้อมูลทั ่วไป
ความเป็ นมาของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ใน
ด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้เด็ก
คิดเป็น และกล้าลงมือทา โดยโรงเรียนจะสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ในห้องทดลองที่มี
ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ในการศึกษาคนคว้าส่งที่ตนเองสนใจได้เอง โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ คอยให้คาปรึกษาและสนับสนุนให้เด็กแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
ในปี พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบ และ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และในปี พ.ศ. 2552 สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงประกาศ ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการให้
ดาเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้
มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ และมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ความหมายของชื่อโรงเรียน
ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
 จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 ราช,ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
 วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง
ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ใน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้พระ
นามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 36 พรรษา
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สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

ตราประจาโรงเรียน

แคแสด ต้นไม้ประจาโรงเรียน

สีประจาโรงเรียน

ตราประจาโรงเรียน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประกอบด้วย
 พระมงกุฎสีเหลืองทอง มีพู่สีชมพูใต้พระมงกุฎทั้ง 2 ข้าง
 รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
 อักษร จ สีแสด และ ภ สีน้าเงิน อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 แพรแถบด้านล่างตรา สีน้าเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทอง
ต้นไม้ประจาโรงเรียน ได้แก่ แคแสด
สีประจาโรงเรียน ได้แก่ สีน้าเงิน-แสด โดย
 สีน้าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
 สีแสด หมายถึง เป็นสีประจาวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
คติพจน์ประจาโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนาวิชาการ
คาขวัญประจาโรงเรียน ได้แก่ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ
ปรัชญาประจาโรงเรียน ได้แก่ ปญฺญา ยตถ วิปสฺสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
เพลงประจาโรงเรียน ได้แก่ มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประพันธ์คาร้องโดย วิชาญ เชาวลิต ครูใหญ่ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คนแรก และทานองโดย กิตติ ศรีเปารยะ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งอ้างอิงตามเขตพื้นที่การศึกษา
ในช่วงที่ก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตาราง 1.1 โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
ที่

โรงเรียน

วันที่ก่อตั้ง

จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ

1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน

1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร
พัทลุง สุราษฎร์ธานี

3

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง

4

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม

5

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

4 เมษายน พ.ศ.
2537 (24 ปี)

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม
ยโสธร ร้อยเอ็ดอานาจเจริญ

6

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

20 พฤษภาคม พ.ศ.
2537(24 ปี)

สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

7

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี

2 มิถุนายน พ.ศ.
2537(24 ปี)

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงครามสุพรรณบุรี

8

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

2 มิถุนายน พ.ศ.
2537(24 ปี)

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู บึงกาฬ

9

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2538(23 ปี)

พิษณุโลก กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัยอุตรดิตถ์
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ที่

โรงเรียน

วันที่ก่อตั้ง

จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ

10

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ลพบุรี

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2538(23 ปี)

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

11

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

31 กรกฎาคม พ.ศ.
2538(23 ปี)

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

19 มีนาคม พ.ศ.
2539(22 ปี)

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยองสระแก้ว

12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หลักสูตรของโรงเรียน
ในช่วงก่อนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2551 มีการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในห้องเรียนที่คัดเลือกนักเรียนร่วมกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จนกระทั่ งคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย ให้ เ ป็ นโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อพัฒนานั กเรียนให้เป็นตามไป
เป้าหมายของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นั กเรี ยนจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนตามหน่วยกิตที่กาหนด โดยมีผ ลการเรียนแต่ล ะรายวิชาไม่ต่ากว่า 2
นอกจากนี้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การคัดเลือกนักเรียน
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ใช้รูปแบบการสมัคร
และการสอบคัดเลือกในรอบแรกเหมือนกัน ส่วนการสอบในรอบที่สองนั้นแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบ วัน
เวลา และสถานที่สอบเอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับนักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักเรียนแห่งละ 96 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะรับนักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจานวน 144 คน
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ










Super Science High School เริ่มความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในลักษณะโรงเรียนคู่แฝด (Partner
school) โดยมีกิจ กรรมแลกเปลี่ย นครู นักเรียน และบุคลากรระหว่างโรงเรียน มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผ่ า นสไกป์ โ ดยใช้ภ าษาอั ง กฤษ สาธิ ต การเรี ยนการสอนและกิ จกรรมทางวิช าการที่ เ กี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนร่วมกันนาเสนอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
การประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair เป็นกิจกรรมนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการสอนสาหรับครู ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี
เสด็จพระราชดาเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว
การประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair เป็นกิจกรรมนาเสนอโครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (โปรแกรมประยุกต์ หุ่นยนต์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)
การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรม ICT Workshop สาหรับนักเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการสอนสาหรับครู
มหาวิทยาลัยชูโอ ส่งนักศึกษาอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2558-2560
สถาบันเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (KOSEN) คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลนักเรียนปี การศึกษา 2561
ตาราง 1.2 จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

4
4
4
6
6
6

42
40
38
51
50
49

54
55
58
93
95
95

96
95
96
144
145
144

รวม

30

270

450

720
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ข้อมูลครูและบุคลากรปี การศึกษา 2561
ตาราง 1.3 จานวนข้าราชการ จาแนกตาม ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกตามเพศ และวุฒิการศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตาแหน่ง
บริหาร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

เพศ
จานวน
ชาย หญิง
3
1
6
5
4
6
9
6
3
2
1
2
1
2
4
6
2
26

37

วุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิต่ากว่า
ป.ตรี

วุฒิตรี

วุฒิโท

วุฒิเอก

-

2
4
5
6
6
3
3
2
3
1

2
2
4
9
3
4
3
1

-

-

35

28

-

ตาราง 1.4 จานวนบุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน จาแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา
เพศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จานวน

ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
เจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา
ครูบ้านพัก
เจ้าหน้าที่พยาบาล
เจ้าหน้าที่ โภชนาการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า
รวม

วุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิต่ากว่าป.ตรี

วุฒิตรี

วุฒิโท

6
1
3
1
11
1
1
12
2
1
2

3
1
1

7
1
3
1
17
1
1
1
18
2
1
1

-

41

5

54

-

ชาย

หญิง

3
1
6
1
6
1
18
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2. วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้กาหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดังนี้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านSTEM
ระดับมัธยมศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพดีเลิศ สามารถศึกษาต่อทางด้าน STEM ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาได้
2) เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน STEM โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของ
โรงเรียนตามความจาเป็น
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนากาลังคนระดับสูงด้าน STEM ของประเทศ
4) เพื่อให้บริการวิชาการ ให้ความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน STEM หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของโรงเรียนให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน และ
บุคคลทั่วไป
โดยคาดหวังว่านักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ที่เรียนจบจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เหล่านี้ จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อไปเป็นนักวิ จัย นักประดิษฐ์ และนัก
นวัตกรรมชั้น นาของประเทศในอนาคต สามารถทางานร่ว มและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้
ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลด
การพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้าน STEM จากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและ
แข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

วิสยั ทัศน์
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนา บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
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อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณลักษณะและอุดมการณ์ ดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน STEM อย่างลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทักษะความสามารถ มีจิตวิญญาณและเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมด้าน STEM ใน
ระดับดีเยี่ยม
2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหา
ความรู้ ในการติดต่อสื่อสาร ในการนาเสนอผลงาน ในการโต้แย้งให้เหตุผลและในการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดารงชีวิตของมวลมนุษยชาติในประเทศต่าง ๆ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกไกล สามารถทางานและดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
แบบพึ่งพาอาศัย อย่างสงบสันติพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีเจตคติ
ที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
4. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
5. มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที่จะทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. รักการเรียน รู้จักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้มีสุนทรียะเห็นคุณค่าและความงามของ
ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบ (Well-rounded person)
7. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนเหล่านี้ให้มีคุณภาพสูงเยี่ยม สามารถศึกษาต่อทางด้าน STEM ในมหาวิทยาลัยชั้นนา
จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักปราชญ์ นักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนาของ
ประเทศในอนาคต สามารถทางานร่วมกันและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับประเทศชาติและสังคมไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้
จากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม
มากขึ้น สร้างสังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มี
ความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ 2562

หน้ า 9

3. การจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 61– 30 กันยายน 62) โรงเรียนประมาณการว่าจะมีรายรับทั้งสิ้น
63,793,440 บาท ตามรายละเอียดในตาราง 3.1
ตาราง 3.1 ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2562
จานวนเงิน
(บาท)
60,480,000
2,649,600
663,740
63,793,440

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
2. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
3. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

ตาราง 3.2 รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
ประเภทค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจา (อาหาร น้าดื่ม นม)
3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจา (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน)
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจา (ซักรีดเสื้อผ้า)
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก)
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บารุงรักษาอาคารสถานที่
7) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต)
8) ค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
11) กลุ่มงานบริหารวิชาการ
12) กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
13) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
14) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15) กลุ่มงานอานวยการ
16) งบบริหารจัดการภายในโรงเรียน
รวม

12,317,156
20,000,000
3,840,000
1,300,000
1,200,000
1,500,000
3,700,000
700,000
500,000
3,000,000
9,800,000
2,000,000
536,284
869,400
1,030,600
1,500,000
63,793,440

ร้อยละ
19.31
31.35
6.02
2.04
1.88
2.35
5.80
1.10
0.78
4.70
15.36
3.14
0.84
1.36
1.62
2.35
100.00
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โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ
ตาราง 3.3 การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม2
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
พัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรูส้ าขาเทคโนโลยี

114,150.00
125,600.00
95,610.00
20,000.00
129,843.00
74,400.00
41,000.00
20,000.00
377,740.00
159,800.00
15,000.00
80,000.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
จัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบารุง
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ซ่อมบารุง
พัฒนาครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
พัฒนาครูและบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันภาษาไทย
พัฒนาห้องกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อุปกรณ์การเรียนการสอน

45,000.00
26,000.00
6,000.00
83,680.00
24,860.00
43,800.00
10,000.00
11,715.00
15,545.00
22,536.00
26,000.00
21,350.00
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ตาราง 3.3 (ต่อ) การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
งาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬากลุ่ม
ปรับปรุงศูนย์กีฬา
พัฒนาการเรียนการสอน
กีฬาสีภายใน
จุฬาภรณสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ค่าซ่อมบารุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครั้งที่ 11
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดทาสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ค่ายวิชาการ
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
การฟังบรรยายทางวิชาการ
ฟังบรรยาย
กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานระดับชั้นม.1
ศึกษาดูงานระดับชั้นม.4
ศึกษาดูงานlสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ม.4
ศึกษาดูงานlสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 ม.5
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรม การเรียนการสนลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนว
เตรียมความพร้อมสูม่ หาวิทยาลัยสาหรับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มส่งเสริมงานวิชาการ
งานทะเบียน
พัฒนางานทะเบียน
งานวัดผล
พัฒนางานวัดผล
งานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
พัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
งานสามะโนนักเรียน
ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน

117,600.00
50,000.00
54,550.00
81,484.00
292,200.00
170,504.00
15,000.00
23,705.00
12,000.00
100,000.00
100,000.00
90,000
300,000.00
500,000.00
30,400.00
144,480.00
50,000.00
75,220
281,960
168,210
25,000.00
51,865.00

30,290.00
30,770.00
31,400.00
396,949.00
10,000.00
71,900.00
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ตาราง 3.3 (ต่อ) การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
งาน
การแข่งขันทักษะวิชาการ

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทักษะวิชาการ (การงานอาชีพ)
พัฒนานักเรียนสาหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปะ)
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี (แข่งทักษะ)
พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ)
จัดซื้อวัสดุเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
การแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวัตกรรม
(สมาคมวิทย์)
ปรับพื้นฐานม.1
ค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์
ค่ายเวทคณิต
ค่าย สอวน
Gifted math
AP Math
ค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต)
ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต
กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp
การแข่งขันเครื่องบินบังคับ
ค่ายเทคโนโลยี
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การวิจัย
ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ฟิสิกส์สปั ระยุทธ์ วัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์
กิจกรรมติวเข้มเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET
ค่ายภาษาไทย
ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
การนาเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุม่
ภาคเหนือ
การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา
ทางการแพทย์ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์

300,000.00
16,000.00
45,930.00
31,000.00
12,500.00
7,960.00
28,400.00
21,720.00
25,720.00
10,000.00
98,990.00
641,160.00
21,800.00
31,720.00
34,300.00
41,999.00
40,000.00
125,760.00
30,000.00
39,000.00
25,000.00
20,000.00
33,000.00
12,000.00
21,100.00
49,200.00
39,200.00
470,760.00
66,000.00
100,000.00
30,000.00
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ตาราง 3.3 (ต่อ) การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562
งาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ค่ายASEAN
ค่ายใช้สื่อออนไลน์
การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษา หรือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
งานห้องสมุด
พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
งานพัฒนาระบบ ICT
พัฒนาระบบ ICT
งานวิเทศสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์
PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme 2019
PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 2019
YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme 2019
TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 2019
งานโครงการตามพระราชดาริ
กิจกรรมโครงการตามพระราชดาริ
งานสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin)
กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin)
งานสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG)
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG)
งานส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
งานสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ
ค่าตอบแทนใช้สอยกลุม่ บริหารงานวิชาการ

52,000.00
5,670.00
150,000.00
200,000.00
200,000.00
14,700.00
40,800.00
200,000.00
189,180.00
17,500.00
40,000.00
500,000.00
500,000.00
10,000.00
20,000.00
284,005.00
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โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ตาราง 3.4 การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจาปีงบประมาณ 2562
งาน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD)
งานหอพักนักเรียน

งบประมาณ

พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกหอพักนักเรียน
กิจกรรมทักษะชีวิต
งานพยาบาล
พัฒนางานและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
งานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา พัฒนางานต่อต้านยาเสพติด

80,000
828,000
90,000
180,300
19,000

กิจกรรมพิเศษ

พัฒนางานกิจกรรมวันสาคัญ

260,500

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

123,000
254,450

งานวินัยและนิติการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจา
งานระดับชั้น ม.1-ม.6

พัฒนางานวินัยและนิติการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

9,000
80,000

พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์

15,000

งานบริหารกิจการนักเรียน

พัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน

48,750

โครงการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งความดี

พัฒนาโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี

12,000

โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารทั ่วไป
ตาราง 3.5 การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปประจาปีงบประมาณ 2562
งาน
งานปฏิคม
งานโสตทัศนศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนางานปฏิคม
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา

งบประมาณ
369,400
500,000
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โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตาราง 3.6 การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
งาน
งานบริหารการเงินและบัญชี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พัฒนางานบริหารการเงินและบัญชี
พัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
พัฒนางานแผนงาน

งานสารสนเทศ
พัฒนางานสารสนเทศ
ค่าตอบแทนใช้สอยกลุม่ บริหารงบประมาณ

150,000
96,000
120,000
40,000
10,000
120,284

โครงการ/กิจกรรมกลุ่มอานวยการ
ตาราง 3.7 การจัดสรรงบประมาณกลุ่มอานวยการประจาปีงบประมาณ 2562
งาน

โครงการ/กิจกรรม

งานบุคลากร
พัฒนางานครูและบุคลากร
งานธุรการ
พัฒนางานธุรการ
งานชุมชุนสัมพันธ์
งานชุมชนสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
ค่าตอบแทนใช้สอยกลุม่ งานอานวยการ

งบประมาณ
136,000
60,000
6,500
30,600
500,000
297,500
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4. การศึกษาสถานภาพโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน

•
•

•

•
•
•

•

จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)
มีโครงสร้างการบริหารและนโยบายที่มีการกำหนด • โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ
เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ
ทบทวนและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ
ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products)
มีหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันโดยมีโรงเรียน • นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงการเป็น
มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ และมีเครื่องมือการ
นักเรียนทุน
ประเมินผลการเรียนที่ได้มาตรฐานโดยผ่าน
• ภาระงานของนักเรียนมีมาก ทำให้การส่งเสริม
ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง
ทางด้านงานวิจัยหรือโครงงานทำได้ไม่เต็มที่
นักเรียนที่ผ่านการคัดสรรมีศักยภาพ มีความรู้
• นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ แต่ผล O-net สูงซึ่ง
ความสามารถ มีความพร้อมและตั้งใจในการเรียนรู้
ไม่สอดคล้องกัน
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ด้านบุคลากร (Man)
บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ • การกระจายงานไม่เหมาะสม ครูบางส่วนมีภาระ
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและตรงตาม
งานที่มากเกินไป ทำให้ศักยภาพในการสอน
สาขาวิชา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ลดลง ไม่มีเวลาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
• บุคลากรขาดความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน
การประสานสัมพันธ์ที่ดี ขาดขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้านวิชาการ
• ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียนได้อย่างเด่นชัด
ด้านการเงิน (Money)
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก พร้อมใน
การพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ทำการเบิกจ่าย
งบประมาณได้สะดวก รวดเร็ว
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จุดแข็ง (Strength)
•

•
•
•

จุดอ่อน (Weaknesses)

ด้านวัสดุอุปกรณ์(Materials)
มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน
ห้องปฏิบัติการครบครัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม
ด้านการจัดการ (Management)
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่าง
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
เต็มที่
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
• การดำเนินงานหรือกิจกรรมบางอย่างขาด
ต่างๆ
ความคล่องตัว มีการดำเนินงานที่ล่าช้าในเรื่อง
เอกสาร หนังสือเข้า
• ระบบการจัดการบริหารของโรงเรียนยังไม่เป็น
เอกภาพ ขาดการบริหารเชิงรุก

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)
• มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการทำ
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
โครงงาน/วิจัย ของนักเรียน ทั้งในด้านการให้
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
คำปรึกษาและการสนับสนุนเครื่องมือทาง
• คำสั่งตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด บางครั้งมีความ
วิทยาศาสตร์
เร่งด่วนจนทำให้การประสานไม่คล่องตัวและเกิด
• โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศได้รับการ
ความผิดพลาดได้
สนับสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
• ผู้ปกครองบางส่วนมีความคาดหวัง ต่อการจัด
• มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ผู้ปกครองส่วน
การศึกษาของโรงเรียนค่อนข้างสูงและ ไม่เข้าใจ
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่สนับสนุน
บริบทของโรงเรียน
นักเรียน
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors)
• โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเมืองทำให้มีความทันสมัย
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
• สื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ทำให้โรงเรียน
สามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการ เรียนการ
สอน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors)
• ได้รับการสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณจาก
• แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
สพฐ. ให้เป็นจำนวนมาก
ค่อนข้างน้อย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาก
• หน่วยงานภายนอกมอบโอกาสให้นักเรียนๆได้ไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ปัจจัยด้านการการเมืองกฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors)
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
• นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวทางการ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
กฎหมายการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล
สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
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5. การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้
1. การกำกับติดตาม
• จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน
• จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน
• กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้
ด้านปัจจัย
การปฏิบัติงานตาม

การกำกับ

แผนงาน/โครงการ

ติดตาม

ด้านกระบวนการ

ผลการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค

ด้านผลผลิต

ปรับปรุงและพัฒนางาน

2. การประเมินผล
• แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
• สร้างเครื่องมือประเมินผล
• ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดู
ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ
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3.การตรวจสอบ
เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน
การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง
โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของ
งาน/โครงการไว้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ
การตรวจสอบคุณภาพภายใน

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก

โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน

ก่อน

ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

หลัง
ดำเนินการ

ข้อมูลเพื่อประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ข้อมูลเพื่อประกอบการ

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและพัฒนา

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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4.การรายงานผล
เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงาน
ผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1

เดือน ตุลาคม

ระยะที่ 2

เดือน มีนาคม

3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี
3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.3 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต
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ภาคผนวก

ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการงานแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
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ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่
1

วัน เดือน ปี
1 สิงหาคม 2561

2

8 สิงหาคม 2561

3

8 – 19 สิงหาคม
2561

4

22-23 สิงหาคม
2561

5

24-25 สิงหาคม
2561
23 กันยายน 2561

6

7
8

23 -30 กันยายน
2561
ตุลาคม 2561

9

1- 20ตุลาคม 2561

10

22 ตุลาคม 2561

11

1 ตุลาคม 2561 –
31 มีนาคม 2562

12

27-31 มีนาคม
2562

13

31 มีนาคม 2562

14

1 เม.ย.2562 –
14 ก.ย. 2562

15

14 ก.ย. 2562

16

15-30 ก.ย. 2562

17

21-30 ก.ย. 2562

งานที่ปฏิบัติ
- ประชุมหารือฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงานการทำแผนปฏิบัติการ
- ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทุกคน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562
- ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ งานดำเนินการเขียนโครงการ/งานประจำปี 2562
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์สพม.36 มาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
- เลขาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
รวบรวมโครงการตามกลุ่มบริหารงาน ส่งโครงการที่พิมพ์เสร็จแล้วพร้อมแผ่น CD
ให้งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน ติดตามโครงการ
- ประชุมสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
วิเคราะห์ แก้ไข เพิ่มเติม จัดพิมพ์ และทำรูปเล่ม
- งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน จัดพิมพ์และทำรูปเล่ม
- นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายบริหาร
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- คณะครูและบุคลากร
ทุกคน
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน
- ทุกฝ่ายงาน
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทุกฝ่าย
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทุกงาน
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานแผนงานและสารสนเทศ

- งานแผนงานและสารสนเทศ
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ฝ่าย/งาน/กลุม่ สาระ เตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประจำภาค - งานแผนงานและสารสนเทศ
เรียนที่ 1/2561
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการ 1/2561
- งานแผนงานและสารสนเทศ
พร้อมส่งรูปเล่มแบบสรุปโครงการทั้งหมด
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานแผนงานและสารสนเทศ
ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 1 และ 2
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานการเงิน/งานพัสดุ
ฝ่าย/งาน/กลุม่ สาระ เตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประจำภาค
- งานแผนงานและสารสนเทศ
เรียนที่ 2/2561
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการ 2/2561
- งานแผนงานและสารสนเทศ
พร้อมส่งรูปเล่มแบบสรุปโครงการทั้งหมด
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานแผนงานและสารสนเทศ
ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 3 และ 4
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน
- งานการเงิน, งานพัสดุ
สิ้นสุดการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานการเงิน, งานพัสดุ
ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
2562
- งานแผนงานและสารสนเทศ
-กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศติดตามการรายงานโครงการคงค้าง
- งานการเงิน, งานพัสดุ
- รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ
- ฝ่ายบริหาร
จัดสรรงบประมาณ
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- คณะกรรมสถานศึกษา
*** หมายเหตุ : ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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