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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-53174-552 โทรสาร 0-5317-4555
pcc_cr@hotmail.com
www.pcccr.ac.th
จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา
ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประวัติและความเป็นมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงราย” ต่อมา
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลั ย
เชียงราย”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียน ที่กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ งเพื่ อ
สนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และ
การศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถ
ด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียน ที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ
ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมนเป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน
86 ตารางวา โดยความร่วมมือจากนายบุญธรรม กันทาสุวรรณ กำนันตำบลรอบเวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอำเภอ
เมืองเชียงราย ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อำนวยการการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับ
ดูแล และเห็นชอบของนายคำรณ บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
 เพื่อเป็น สถานศึก ษาในระดั บมัธ ยมศึก ษาที ่ฝ ึ ก ทั กษะความรู ้ความสามารถของนั กเรี ยนด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเพิ่ม
มากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนำไปสู่การแก้ปัญหา
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลสตรีที่
เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นละ 1
ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและ
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อาคารประกอบต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียน จึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏ
เชียงราย 1 ปีการศึกษา และเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็น
สถานที่เรียนและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษารูปแบบพักประจำ มีการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียนทั่ว
ประเทศได้ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็ นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพี ยงปีละ 240 คน ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง นักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่
ร่ ว มโครงการในห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว นั ก เรี ย นทุ ก คน ก็ ไ ด้ ร ั บ การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล
เฉกเช่นเดียวกัน
ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุ นทรัพย์
ในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้
และนวัตกรรมได้ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปและตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนนามโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า
“Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

อัตลักษณ์ของนักเรียน
มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบด้วย
• พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
• อักษร จ สีแสด และ ภ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามาภิไธยย่อ
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
• แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทอง
• ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง

คำขวัญ
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญา
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา ”
หมายความว่า ปัญญาเกิดขึ้นด้วยเหตุ 3 ประการคือ
สุตมยปัญญา ➢ ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง
จินตมยปัญญา➢ ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการนึกคิด
ภาวนามยปัญญา ➢ ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฝึก
ฉะนั้น บุคคลอยากให้เกิดปัญญาต้องประกอบด้วยเหตุ 3 ประการนี้ เมื่อมีปัญญา พินิจพิจารณาถึง
เหตุผล จึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆ ได้ หรือ “คนย่อมรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญา”
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – แสด
สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
สีแสด เป็นสีประจำ วันพฤหัสบดี วันประสูติของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นแคแสด
แคแสด เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีแสด และเป็นไม้ที่โตเร็วสามารถ
ขึ้นได้ทุกพื้นที่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1. ดร.เฉลิมชัย
2. นางกัลยาณีย์
3. นายศรีวรรณ
4. นายอุทิศ
5. นายทวีศักดิ์
6. นายกิตติโชต
7. นายซันฟา
8. นางสาวจีรพรรณ
9. นายการันต์
10. นายสุเมธ
11. นายประดิษฐ์

รัตนประยูร
สินสกุล
ปินใจ
สิทธิยศสมบัติ
พิพัฒนาศักดิ์
ห้อยยี่ภู่
ธโนปจัย
อุดมลาภ
จันทรานันต์
เจตปิยวัฒน์
โพธิกลาง

(1 ก.ค. 2536 – 13 ม.ค. 2537)
(14 ม.ค. 2537 – 25 ส.ค. 2539)
(26 ส.ค. 2539 – 31 ม.ค. 2544)
(1 ก.พ. 2544 – 7 พ.ค. 2546)
(8 พ.ค. 2546 – 3 ม.ค. 2550)
(4 ม.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551)
(5 ม.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2552)
(7 ม.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)
(7 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2558 )
(3 ธ.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 )
(9 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน )
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โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งอ้างอิงตามเขตพื้นที่
การศึกษาในช่วงที่ก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่
1
1
3

โรงเรียน

วันที่ก่อตั้ง

จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

27 กรกฎาคม พ.ศ.

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร

นครศรีธรรมราช

2536(25 ปี)

พัทลุง สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

27 กรกฎาคม พ.ศ.
2536(25 ปี)

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

27 กรกฎาคม พ.ศ.

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

2536(25 ปี)

ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม

5

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

4 เมษายน พ.ศ.
2537 (24 ปี)

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม
ยโสธร ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ

6

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

4

7
8

20 พฤษภาคม พ.ศ.
2537(24 ปี)

สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2 มิถุนายน พ.ศ.

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

2537(24 ปี)

สมุทรสงครามสุพรรณบุรี

2 มิถุนายน พ.ศ.

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย

2537(24 ปี)

หนองบัวลำภู บึงกาฬ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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ที่
9
10
11

โรงเรียน

วันที่ก่อตั้ง

จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์

พิษณุโลก

2538(23 ปี)

พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัยอุตรดิตถ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ลพบุรี

2538(23 ปี)

สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

31 กรกฎาคม พ.ศ.

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร

ปทุมธานี

2538(23 ปี)

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

19 มีนาคม พ.ศ.
2539(22 ปี)

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยองสระแก้ว

12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
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แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ห้าแยกพ่อขุน
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แผนผังโรงเรียน
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จำนวนบุคลากร
บุคลากร
(ทั้งหมด)
168

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

5

59

8

5

91

ทีม่ า : งานบุคลากร กลุ่มงานอานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร

จำนวน

ปวส.
-

การศึกษา
ป.ตรี ป.โท
1

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

ต่ำกว่า ปวส.
-

ป.เอก
-

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4

-

-

-

3

1

ครูผู้สอน

59

-

-

28

31

-

พนักงานราชการ

8

-

-

8

-

-

ครูพิเศษ

45

-

1

42

2

-

ลูกจ้างประจำ

3

3

-

-

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

48

47

-

1

-

-

รวม

168

50

1

37

31

1

ทีม่ า : งานบุคลากร กลุ่มงานอานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 715 คน
ระดับ
ชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวน
ห้องเรียน
4
4
4
6
6
6
30

จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
37
59
42
52
40
55
49
95
50
94
49
93
267
448

รวม
96
94
95
144
144
142
715

เฉลี่ยต่อห้อง
(คน/ห้อง)
24
24
24
24
24
24
24

หมายเหตุ

ทีม่ า : กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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2
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษา มุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ
และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อพัฒ นานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยใน
อนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม
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มากขึ้น สร้างสังคมแห่ งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง
มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณลักษณะและอุดมการณ์ ดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน STEM อย่างลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทักษะความสามารถ มีจิตวิญญาณและเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมด้าน STEM ใน
ระดับดีเยี่ยม
2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
หาความรู้ ในการติดต่อสื่อสาร ในการนำเสนอผลงาน ในการโต้แย้งให้เหตุผลและในการเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติในประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ สามารถทำงานและดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย อย่างสงบสันติพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมี
เจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
5. มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. รักการเรียน รู้จักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้มีสุนทรีย์เห็นคุณค่าและความงาม
ของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบ (Well - rounded person)
7. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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ค่านิยมหลัก PCSHSCR
P : Proficiency

= ความสามารถ

C : Creativity

= สร้างสรรค์

S : Spirit

= จิตอาสา

H : Health

= สุขภาพ

S : Science

= วิทยาศาสตร์

C : Community

= การบริการสังคม

R : Royalty

= สืบสานงานพระราชดำริ

กลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ข้อที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพ
ข้อที่ 4 การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย
ข้อที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ข้อที่ 6 การบริหารจัดการ

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ข้อที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรม
สู่สากล
ข้อที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้น เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้ง ต่าง ๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล ข่าวสารด้ว ยหลักเหตุผลและความถูกต้ อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเองและสังคม
2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
3) ความสามารถในการแก้ป ัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมบนพื ้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ลหลั ก คุ ณ ธรรมบนข้ อ มู ล สารสนเทศ ต่ า ง ๆ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
ในการดำรงชีวิตทักษะการทำงาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะการสร้างเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
บุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆอย่าง
เหมาะสม ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม
6) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ สามารถบริหารความ
ขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับคนอื่น
7) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ การเรียนการ
ประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด้าน
การพูดการอ่าน และการเขียน
8) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
คำตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้อย่างชำนาญและสร้างสรรค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ
4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
5) มุ่งมั่นในการทำงานและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง
8) เห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น
9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่
ที่ได้รับ
10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย
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3
บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)
• มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการทำโครงงาน/ • มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
วิจัย ของนักเรียน ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาและ
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
การสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
• คำสั่งตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด บางครั้งมีความ
• โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศได้รับการ
เร่งด่วนจนทำให้การประสานไม่คล่องตัวและเกิด
สนับสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ความผิดพลาดได้
• มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ผู้ปกครองส่วน
• ผู้ปกครองบางส่วนมีความคาดหวัง ต่อการจัด
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่สนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียนค่อนข้างสูงและ ไม่เข้าใจ
นักเรียน
บริบทของโรงเรียน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors)
• โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเมืองทำให้มีความทันสมัยและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
• สื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ทำให้โรงเรียน สามารถ
จัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
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

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน

•
•

•

•
•

จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)
มีโครงสร้างการบริหารและนโยบายที่มีการกำหนด • โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ
เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ
ทบทวนและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ
ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products)
มีหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันโดยมี
• นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงการเป็น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ และมี
นักเรียนทุน
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน
• ภาระงานของนักเรียนมีมาก ทำให้การส่งเสริม
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง
ทางด้านงานวิจัยหรือโครงงานทำได้ไม่เต็มที่
นักเรียนที่ผ่านการคัดสรรมีศักยภาพ มีความรู้
• นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ แต่ผล O-net สูงซึ่งไม่
ความสามารถ มีความพร้อมและตั้งใจในการเรียนรู้
สอดคล้องกัน
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ด้านบุคลากร (Man)
• บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ • การกระจายงานไม่เหมาะสม ครูบางส่วนมีภาระ
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและตรงตาม
งานที่มากเกินไป ทำให้ศักยภาพในการสอนลดลง
สาขาวิชา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีเวลาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
• บุคลากรขาดความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน
การประสานสัมพันธ์ที่ดี ขาดขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้านวิชาการ
• ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียนได้อย่างเด่นชัด
ด้านการเงิน (Money)
• ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก พร้อมใน
การพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ทำการเบิกจ่าย
งบประมาณได้สะดวก รวดเร็ว

•

•
•
•

ด้านวัสดุอุปกรณ์(Materials)
มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน
ห้องปฏิบัติการครบครัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม
ด้านการจัดการ (Management)
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่าง
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
เต็มที่
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
• การดำเนินงานหรือกิจกรรมบางอย่างขาดความ
ต่างๆ
คล่องตัว มีการดำเนินงานที่ล่าช้าในเรื่องเอกสาร
หนังสือเข้า
• ระบบการจัดการบริหารของโรงเรียนยังไม่เป็น
เอกภาพ ขาดการบริหารเชิงรุก
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน : มัธยมศึกษา
มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ร้อยละที่ได้เฉลี่ย

คะแนนที่ได้เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ

98.13

4.94

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

98.15

4.91

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

96.00

4.80

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

97.5

9.75

ดีเยี่ยม

100.00

10.00

ดีเยี่ยม

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

100.00

10.00

ดีเยี่ยม

100.00

10.00

ดีเยี่ยม

96.67

4.80

ดีเยี่ยม

100.00

10.00

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ร้อยละที่ได้เฉลี่ย

คะแนนที่ได้เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

100.00

5.00

ดีเยี่ยม

99.10

99.20

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น
รวม / เฉลี่ย

สรุป ผลภาพรวมของสถานศึกษา : คะแนนที่ได้ 99.20
ระดับคุณภาพ

 ระดับ 1

 ระดับ 2

 ระดับ 3

(ปรับปรุง)

(พอใช้)

(ดี)

 ระดับ 4

 ระดับ 5

(ดีมาก)

(ดีเยี่ยม)

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
⬧ นักเรียนส่วนใหญ่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รับฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ และผู้ปกครอง มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน
⬧ นักเรียนรูจ้ ักตนเอง พึ่งตนเอง
⬧ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้ดเี ป็นสมาชิกที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเป็นประชาธิปไตย
⬧ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
⬧ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่ดี ชืน่ ชมด้านศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
⬧ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
⬧ เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
⬧ มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการทำงาน
⬧ มีอิสระในการนำเสนองานของตนเองและกล้าแสดงออก
⬧ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
⬧ รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักการทางานเป็นทีม
⬧ มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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จุดที่ควรพัฒนา
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

สร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย การดูแลช่วยเหลือตนเอง และฝึกการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรักสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนตระหนักในเรื่องความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเชิงนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้การรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
⬧ ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน สอนตรงกับสาขาวิชาเอก
⬧ ครูประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีมีความเสียสละทุ่มเทในการทํางาน
⬧ บุคลากรด้านผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมทํา ใน
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด
⬧ ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน
⬧ มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
⬧ ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
⬧ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
⬧ บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ
⬧ ผู้บริหารตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
⬧ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
⬧ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่ มี
แผนการปฏิบัติงานประจําปี
⬧ โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ทำให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้
⬧ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียน
การสอน
⬧ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
⬧ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
⬧ มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
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จุดที่ควรพัฒนา
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา
นำการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ
จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ และมีรูปแบบที่ชัดเจน
สร้างขวัญและกำลังใจให้ครู ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี และประพฤติดี
การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ มีการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย และเพียงพอสำหรับนักเรียน
มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
มีวิทยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆได้มาฝึกประสบการณ์
จุดที่ควรพัฒนา

⬧ โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
⬧ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา
จุดเด่น
⬧ นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์
⬧ โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
⬧ โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะ
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จุดที่ควรพัฒนา
⬧ โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน
⬧ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ
⬧ สร้างชื่อเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
5) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
⬧
⬧
⬧

ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีเขตบริการ 8 จังหวัด
เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา

⬧
⬧

ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ
สวัสดิภาพพอสมควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มากขึ้น
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที ่ ส ่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ผลการดำเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพั ฒ นาสู ่ ค วามเป็ น เลิศ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

10.00

9.69

ดีมาก

10.00

9.67

ดีมาก

10.00
10.00
20.00
10.00
5.00

9.79
9.40
17.60
10.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

4.92

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

96.07

ดีมาก
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
• ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการพัฒนาการศึกษา
โรเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.07
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

 ไม่รับรอง

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายแข็งแรง รักการออกกาลังกาย มีสุขภาพจิตดี มีวินัย กล้าแสดงออก มีความสามัคคีมีคุณธรรม
จริยธรรม ร่าเริงแจ่มใส
2. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รับฟังคําสั่งสอนของ ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน
4. นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นสมาชิกที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย
6. นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน เรียนดี มีครอบครัวที่ดี มีพื้นฐานทางการเรียนที่ดี
7. มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) และระดับท้องถิ่น (LAS) เฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 1 ของจังหวัด
8. มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา
2. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนรอบด้าน
3. ควรมีโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง
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ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
1. ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน สอนตรงกับสาขาวิชาเอก
2. ครูประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีมีความเสียสละทุ่มเทในการทำงาน
3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย
4. บุคลากรด้านผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมทำ ใน
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด
5. ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน
6. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิ ดชอบงานในแต่ละหน้าที่ มี
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
7. โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ทำให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้
ในการพัฒนางานอยางต่อเนื่อง
2. ควรนำผลการประเมินงานไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อ ๆ ไป

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
2. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย และเพียงพอสำหรับนักเรียน
3. มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
4. มีวิทยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ
จุดที่ควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา
จุดเด่น
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์
2. โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิ ทยาศาสตร์
โดยเฉพาะ
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จุดที่ควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน
2. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ
3. สร้างชื่อเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นทีร่ ู้จักของคนทั่วไป

ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
1. ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
2. ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค มีเขตบริการ 8 จังหวัด
3. เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ
สวัสดิภาพพอสมควร
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน
3. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่น เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา
3. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
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4
บทที่ 4 รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ
ตาราง แสดงประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563
รายรับ

จำนวนเงินงบประมาณ

เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทย์
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

60,480,000
1,008,000
1,641,600
253,440
410,400
63,793,440

แผนภูมิ แสดงงบประมาณรายรับประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ

รายรับประจาปีงบประมาณ 2563
เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทย์ 94.80%
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 1.58%
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย 2.57%
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 0.40%
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 0.64%
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ตาราง แสดงประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภทค่าใช้จ่าย

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (อาหาร น้ำดื่ม นม)
3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน)
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (ซักรีดเสื้อผ้า)
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก)
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่
7) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
8) ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนครูและบุคลากร
11) บริหารวิชาการ
12) บริหารกิจการนักเรียน
13) บริหารงบประมาณ
14) บริหารทั่วไป
15) อำนวยการ
16) งบบริหารจัดการภายในโรงเรียน
รวม

งบประมาณที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ

13,176,800
20,000,000
3,720,000
1,300,000
1,200,000
1,500,000
4,000,000
700,000
500,000
3,000,000
10,000,000
1,500,000
524,640
872,000
500,000
1,300,000
63,704,875

20.66
31.35
5.83
2.04
1.88
2.35
6.27
1.10
0.78
4.70
15.68
2.35
0.82
1.37
0.78
2.04
100.00
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ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
ที่

รหัส
กิจกรรม

กลุ่มบริหารวิชาการ
3
ก10301ว
3
ก10302ว
4
ก10401ว
6
ก10601ว
6
ก10602ว
6
7
7
8
8
8
9
10
11
11

ก10603ว
พ10703ว
พ10704ว
ก10801ว
ก10802ว
ก10803ว
ก20901ว
ก21001ว
ก21102ว
ก21103ว

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ก21104ว
ก21105ว
ก21106ว
ก21107ว
ก21108ว
ก21109ว
ก21110ว
ก21111ว
ก21112ว
ก21113ว

กิจกรรม

รักการอ่าน
ห้องสมุดมีชีวิต
กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
สวนพฤกษศาสตร์
การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลัก 7R และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มหิงสาสายสืบ นักสำรวจธรรมชาติน้อย
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ-เนตรนารี
กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่ 1
กีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 จุฬาภรณเชียงรายคัพครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม ม.4
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการสอนแบบเจาะลึก G.In
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะด้านเวปแอพพลิเคชั่น
ค่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตออฟติง
ค่ายพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
ค่ายเกมส์ Hackathon

งบประมาณ

11,786,330
124,000
500,000
32,500
15,000
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35,000
16,000
38,650
110,000
82,550
44,380
8,000
200,000
181,700
80,000
165,000
90,000
50,000
30,000
145,000
33,500
500,000
34,970
36,450
18,800
15,800
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
รหัสกิจกรรม
ที่

11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

กิจกรรม

ก21114ว
ก21115ว
ก21116ว
ก21117ว
ก21118ว
ก21119ว
พ21120ว
ก21201ว
ก21202ว
ก21203ว
ก21204ว
ก21205ว
ก21206ว
ก21301ว
ก21401ว
ก21402ว
ก21403ว
ก21404ว
ก21405ว
ก21406ว
ก21407ว
ก21408ว
ก21409ว

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 12
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุ่มสนใจ C.S.G
กิจกรรมแนะแนว
ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.2
กิจกรรมเวทคณิต
ค่ายพัฒนาอัจฉริภาพทางภาษาไทยของนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย
เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น
เผยแพร่วัฒนธรรมจีน
พัฒนาศักยภาพภาษาจีน
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
การสอบ CEFR สำหรับนักเรียน
English-Chinese-Japanese Camp
การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาดาราศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ Fab Lab
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 1
ก21410ว พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
ก21411ว พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 2
ก21412ว จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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งบประมาณ

26,000
600,000
44,200
42,000
10,000
30,000
432,000
10,000
10,000
10,000
26,590
165,600
85,000
140,000
106,500
120,000
96,000
108,000
150,000
100,000
100,000
70,000
45,000
400,000
74,400
1,200,000
38

ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
รหัสกิจกรรม
ที่

15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
18
18
19

ก21501ว
ก21502ว
ก21503ว
ก21504ว
ก21505ว
ก21506ว
ก21507ว
ก21601ว
ก21701ว
ก21702ว
ก21703ว
ก21801ว
ก21802ว
ก31901ว

19
19
19
19
19
19
19
19

ก31902ว
ก31903ว
ก31904ว
ก31905ว
ก31906ว
ก31907ว
ก31908ว
ก31909ว

19
19
19
19

ก31910ว
ก31911ว
ก31912ว
ก31913ว

กิจกรรม

งบประมาณ

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาดาราศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาฟิสิกส์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาเคมี
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาชีววิทยา
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาคอมพิวเตอร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.ภูมิศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาคณิตศาสตร์
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้นม.1
ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ โดรน และเครื่องบินพลังยาง
แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงาน YSC, JSTP และการแข่งขัน
ด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่าย Design Thinking and Science Communication
กิจกรรม Block course “Inquiry and Nature of Science”
กิจกรรม Block course “Science Seminar”
กิจกรรม Block course “Creative Thinking and Innovation”
กิจกรรม “Science Fair; Student’s Research and Innovation”
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Gifted Science &Technology
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
(Gifted math)
STEM Education
การฟังบรรยายทางวิชาการ
ทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

25,000
25,000
25,000
25,000
25,800
25,000
25,000
95,000
70,000
19,200
50,000
40,000
300,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

100,000
77,000
76,600
56,500
77,500
75,000
180,000
60,000
577,200
500,000
34,400
142,400
288,800
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
รหัสกิจกรรม
ที่

19
20
21
21
22
25
25
26
26
29
29
29
30
30

ก31914ว
ก32001ว
ก32101ว
ก32102ว
ก42201ว
ก52503ว
ก52506ว
ก52601ว
พ52601ว
ก52901ว
ก52902ว
ก52903ว
ก53001ว
ก53002ว

กิจกรรม

การเรียนล่วงหน้า (AP program)
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ symposium
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 1 “Reading and Searching Skills”
กิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2 “Writing and Presenting Skills”

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ
พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง
การให้บริการด้านวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์
ความร่วมมือกับ TGUSHS
ความร่วมมือกับ YJC

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ

0
250,000
52,100
85,000
500,000
288,000
10,000
129,430
2,870
60,000
70,000
13,000
300,000
241,940
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
รหัสกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1
น10105ก ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4
1
ร10101ก ทักษะชีวิต
1
ร10102ก ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
ร10103ก ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
1
ร10104ก งานวินัยและนิติการ
1
พ10106ก ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
2
ก10201ก ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
2
น10202ก การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal Development)
2
ร10203ก ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ
2
ร10204ก การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
5
ก10501ก วันสำคัญ
7
น10701ก ต่อต้านยาเสพติด
7
ร10702ก หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
8
น10804ก โภชนาการนักเรียน
8
น10805ก น้ำดื่มแคแสด
8
ร10806ก พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
25 ร52512ก พัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 น52701ก จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
27 น52702ก จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนพักประจำ
27 ร52701ก จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
27 ร52703ก ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ

26,910,320
135,000
60,000
80,000
10,000
10,000
80,320
110,000
50,000
62,000
10,000
200,000
15,000
12,000
19,700,000
300,000
187,700
38,300
3,617,640
1,300,000
102,360
830,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงกา
รหัสกิจกรรม
รที่

กลุ่มอำนวยการ
12
ก21207อ
17
ก21704อ
22
ก42202อ
22
ก42203อ
22
ก42204อ
22
ก42205อ
22
ก42206อ
22
ก42207อ
22
ก42208อ
22
ก42209อ
22
ก42210อ
22
ก42211อ
22
ก42212อ
22
ก42213อ
22
ก42214อ
22
ก42215อ
23
ก42301อ
24
ก42401อ
24
ก42402อ
24
ก42403อ
24
ก42404อ
24
น42405อ
24
ร42406อ
25
ก52507อ
25
ก52508อ
25
ก52509อ
28
ก52801อ

กิจกรรม

พัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน (ครูอัตราจ้าง)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
การสอบ CEFR สำหรับครู
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากร
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (เจ้าหน้าที่วิชาการ)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราว)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน)

สรรหาและพัฒนาครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราว)

พัฒนางานบุคลากร
พัฒนากลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกันคุณภาพโรงเรียน

งบประมาณ

11,786,330
2,240,000
756,000
8,400
291,600
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
257,660
6,840
35,500
208,400
30,000
120,000
70,000
14,950
12,400
1,323,000
3,725,200
1,323,000
3,087,000
722,600
45,000
140,600
42,000
40,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน
โครงการ
ที่

รหัส
กิจกรรม

กิจกรรม

กลุ่มบริหารทั่วไป
25
ก52501ท พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
25
ก52504ท พัฒนางานยานพาหนะ
25
ก52505ท พัฒนางานปฏิคม
25
น52510ท ค่าสาธารณูปโภค
26
ก52602ท ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
กลุ่มบริหารงบประมาณ
25
ร52511ง พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
25
ก52502บ งบสำรองจ่าย

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ

7,047,360
500,000
1,200,000
372,000
3,475,360
1,500,000
524,640
524,640
1,824,640
1,824,640
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ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

เงินอุดหนุน
รายหัว
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา

รวม
งบประมาณ

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
28,800,000 ก21401ว พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก21402ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี

งบประมาณ
106,500
120,000

ก21403ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา

96,000

ก21404ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์

108,000

ก21405ว พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี

150,000

ก21406ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

100,000

ก21407ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาดาราศาสตร์

100,000

ก21408ว กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ Fab Lab

70,000

ก21409ว พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 1
ก21410ว พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
ก21411ว พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 2
ก21201ว เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น

45,000
400,000
74,400
10,000

ก21202ว เผยแพร่วัฒนธรรมจีน

10,000

ก21203ว พัฒนาศักยภาพภาษาจีน

10,000

ก21204ว พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

26,590

ก21102ว พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ

80,000

ก21103ว พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ก21104ว พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพล
ศึกษา
ก21105ว พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
ม.4
ก21106ว พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

165,000
90,000
50,000
30,000

ก21107ว พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

145,000

ก21108ว พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

33,500

ก21109ว กิจกรรมการสอนแบบเจาะลึก G.In

500,000

ก21205ว การสอบ CEFR สำหรับนักเรียน

165,600

ก21301ว การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

140,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
ก21412ว จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

งบประมาณ
1,200,000

ก21501ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาดาราศาสตร์

25,000

ก21502ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาฟิสิกส์

25,000

ก21503ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาเคมี

25,000

ก21504ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาชีววิทยา

25,000

ก21505ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาคอมพิวเตอร์

25,800

ก21506ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.ภูมศิ าสตร์

25,000

ก21507ว เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาคณิตศาสตร์

25,000

ก21701ว ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้นม.1

70,000

ก21702ว ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1

19,200

ก21703ว ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ

50,000

ก42201ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ

500,000

ก53001ว ความร่วมมือกับ TGUSHS

300,000

ก53002ว ความร่วมมือกับ YJC

241,940

ก42202อ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ก42203อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

291,600

ก42204อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี

200,000

ก42205อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา

200,000

ก42206อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์

200,000

ก42207อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

300,000

ก42208อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ

300,000

ก42209อ พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ

257,660

8,400

ก42210อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

6,840

ก42211อ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

35,500

ก42212อ การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ

208,400

ก42213อ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

30,000

ก42214อ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

120,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
ก42215อ อบรมพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

งบประมาณ
70,000

ก42301อ การสอบ CEFR สำหรับครู

14,950

ก42401อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากร

12,400

ก52601ว พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

129,430

ก52501ท พัฒนางานโสตทัศนศึกษา

500,000

ก52502บ งบสำรองจ่าย

1,824,640

ก52602ท ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

1,500,000

ก21801ว การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ โดรน และเครื่องบินพลังยาง

40,000

ก21802ว แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

300,000

ก31901ว กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงาน YSC, JSTP และการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
ก31902ว กิจกรรมค่าย Design Thinking and Science Communication

100,000
77,000

ก31903ว กิจกรรม Block course “Inquiry and Nature of Science”

76,600

ก31904ว กิจกรรม Block course “Science Seminar”

56,500

ก31905ว กิจกรรม Block course “Creative Thinking and Innovation”

77,500

ก31906ว กิจกรรม “Science Fair; Student’s Research and Innovation”

75,000

ก31907ว กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
ก31908ว Gifted Science &Technology
ก31909ว เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ (Gifted math)
ก32001ว โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ symposium

180,000
60,000
577,200
250,000

ก32101ว กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 1 “Reading and Searching
Skills”
ก32102ว กิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2 “Writing and Presenting
Skills”
ก31910ว STEM Education

500,000

ก31911ว การฟังบรรยายทางวิชาการ

34,400

ก31912ว ทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

142,400

ก31913ว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

288,800
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
ก10201ก ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

งบประมาณ
110,000

ก52901ว โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง

60,000

ก52902ว การให้บริการด้านวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

70,000

ก52903ว การให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์

13,000

ก10301ว รักการอ่าน

124,000

ก10302ว ห้องสมุดมีชีวิต

500,000

ก10401ว กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย

32,500

ก10501ก วันสำคัญ

200,000

ก10601ว สวนพฤษศาสตร์

15,000

ก10602ว การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลัก 7R และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ก10603ว มหิงสาสายสืบ นักสำรวจธรรมชาติน้อย

35,000
16,000

ก10801ว กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่ 1

82,550

ก10802ว กีฬาภายใน

44,380

ก10803ว การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 จุฬาภรณเชียงรายคัพครั้งที่ 1

8,000

ก20901ว ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

200,000

ก21001ว การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

181,700

ก21110ว กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะด้านเวปแอพพลิเคชั่น

34,970

ก21111ว ค่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตออฟติง

36,450

ก21112ว ค่ายพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์

18,800

ก21113ว ค่ายเกมส์ Hackathon

15,800

ก21114ว นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ครั้งที่ 12

26,000

ก21115ว พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุม่ สนใจ C.S.G

600,000

ก21116ว กิจกรรมแนะแนว

44,200

ก21117ว ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.2

42,000

ก21118ว กิจกรรมเวทคณิต

10,000

ก21119ว ค่ายพัฒนาอัจฉริภาพทางภาษาไทยของนักเรียน

30,000

ก21206ว English-Chinese-Japanese Camp

85,000

ก21601ว การแข่งขันฟิสิกส์สปั ระยุทธ์

95,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
ก31914ว การเรียนล่วงหน้า (AP program)
ก52503ว พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
ก21207อ พัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของ
ภาษา
ก21704อ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน (ครูอัตรา
จ้าง)
ก42402อ สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
(เจ้าหน้าที่สำหรับงานวิชาการ)
ก52504ท พัฒนางานยานพาหนะ
ก42403อ สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
ก52505ท พัฒนางานปฏิคม

2. เงิน
อุดหนุนราย
หัวค่าใช้จ่าย
สำหรับ
นักเรียน
ประจำ

งบประมาณ
0
288,000
2,240,000
756,000
1,323,000
1,200,000
3,725,200
372,000

ก52506ว พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์

10,000

ก52507อ พัฒนางานบุคลากร

45,000

ก52508อ พัฒนากลุ่มอำนวยการ

140,600

ก52509อ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

42,000

ก52801อ ประกันคุณภาพโรงเรียน
ก42404อ สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ)
31,680,000 น52510ท ค่าสาธารณูปโภค
น10804ก โภชนาการนักเรียน

40,000
1,323,000
3,475,360
19,700,000

น10805ก น้ำดื่มแคแสด

300,000

น52701ก จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ

3,617,640

น42405อ สรรหาและพัฒนาครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก

3,087,000

น52702ก จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนพักประจำ

1,300,000

น10105ก ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4

135,000

น10202ก การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal Development)

50,000

น10701ก ต่อต้านยาเสพติด

15,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเงินงบประมาณ
ประเภทเงิน
งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

3. เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

2,649,600

รหัส
กิจกรรม
กิจกรรม
ร52701ก จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
ร52511ง

พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ

663,840

102,360
524,640

ร10101ก ทักษะชีวิต

60,000

ร52703ก ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

830,000

ร10102ก ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

80,000

ร10103ก ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ

10,000

ร10104ก งานวินัยและนิติการ

10,000

ร10203ก ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ

62,000

ร10204ก การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา
2563
ร10702ก หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี

4. เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

งบประมาณ

10,000
12,000

ร10806ก พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

187,700

ร52512ก พัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

38,300

ร42406อ สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
พ10106ก ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

722,600
80,320

พ10703ว การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

38,650

พ10704ว ลูกเสือ-เนตรนารี

110,000

พ21120ว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย

432,000

พ52601ว พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,870
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ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

1 โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักของศาสนา

2 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและความ
เป็นผู้นำ

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

375,320

232,000

ร10101ก
ร10102ก
ร10103ก
ร10104ก
น10105ก
พ10106ก
ก10201ก
น10202ก
ร10203ก
ร10204ก

ทักษะชีวิต

งบประมาณ

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

60,000
80,000
10,000
10,000
135,000
80,320
110,000

การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal
Development)
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ

50,000
62,000

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
งานวินัยและนิติการ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2563
รักการอ่าน

32,500

ก10301ว
ก10302ว
ก10401ว

กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย

10,000
124,000
500,000
32,500

200,000

ก10501ก

วันสำคัญ

200,000

66,000

ก10601ว
ก10602ว

สวนพฤษศาสตร์

15,000

การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลัก 7R
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหิงสาสายสืบ นักสำรวจธรรมชาติน้อย

35,000
16,000

3 โครงการส่งเสริม
รักการอ่าน

624,000

4 โครงการปลูกฝัง
จิตสำนึกความเป็น
ไทย
5 โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
6 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7 โครงการจิตอาสา

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม

175,650

ก10603ว
น10701ก
ร10702ก
พ10703ว
พ10704ว

ห้องสมุดมีชีวิต

ต่อต้านยาเสพติด
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ-เนตรนารี

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

15,000
12,000
38,650
110,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ

9 โครงการรับ
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
10 โครงการพัฒนา
เครื่องมือการ
คัดเลือกนักเรียน
11 โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตาม
อุดมการณ์และ
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

20,322,630

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม

ก10801ว
ก10802ว
ก10803ว

กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่ 1
กีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 จุฬาภรณ
เชียงรายคัพครั้งที่ 1
โภชนาการนักเรียน

งบประมาณ
82,550
44,380
8,000
19,700,000
300,000
187,700
200,000

200,000

น10804ก
น10805ก
ร10806ก
ก20901ว

181,700

ก21001ว

การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ

181,700

2,383,720

ก21102ว

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษาฯ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและ
พื้นฐานทางวิศวกรรม ม.4
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.1
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ

80,000

ก21103ว
ก21104ว
ก21105ว
ก21106ว
ก21107ว
ก21108ว
ก21109ว
ก21110ว
ก21111ว
ก21112ว

น้ำดื่มแคแสด
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมการสอนแบบเจาะลึก G.In
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะด้านเวป
แอพพลิเคชั่น
ค่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตออฟติง
ค่ายพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

165,000
90,000
50,000
30,000
145,000
33,500
500,000
34,970
36,450
18,800
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

รหัสกิจกรรม

ก21113ว
ก21114ว
ก21115ว
ก21116ว
ก21117ว

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ

2,547,190

ก21118ว
ก21119ว
พ21120ว
ก21201ว
ก21202ว
ก21203ว
ก21204ว
ก21205ว
ก21206ว
ก21207อ

13 โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการ
วัดผลประเมินผล
14 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล

140,000

ก21301ว

2,569,900

ก21401ว
ก21402ว
ก21403ว
ก21404ว
ก21405ว
ก21406ว

กิจกรรม
ค่ายเกมส์ Hackathon
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ิลปะ ครั้งที่ 12
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
แบบกลุ่มสนใจ C.S.G
กิจกรรมแนะแนว
ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ม.2
กิจกรรมเวทคณิต
ค่ายพัฒนาอัจฉริภาพทางภาษาไทยของนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย
เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น
เผยแพร่วัฒนธรรมจีน
พัฒนาศักยภาพภาษาจีน
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
การสอบ CEFR สำหรับนักเรียน
English-Chinese-Japanese Camp
พัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยครูเจ้าของภาษา
การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
15,800
26,000
600,000
44,200
42,000
10,000
30,000
432,000
10,000
10,000
10,000
26,590
165,600
85,000
2,240,000
140,000

106,500
120,000
96,000
108,000
150,000
100,000
52

ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

รหัสกิจกรรม

ก21407ว
ก21408ว
ก21409ว
ก21410ว
ก21411ว

15 โครงการโอลิมปิก
วิชาการ

175,800

ก21412ว
ก21501ว
ก21502ว
ก21503ว
ก21504ว
ก21505ว
ก21506ว
ก21507ว

16 โครงการฟิสิกส์
สัประยุทธ์
17 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

95,000

ก21601ว
ก21701ว
ก21702ว
ก21703ว
ก21704อ

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาดารา
ศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ
Fab Lab
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2
จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาดาราศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาฟิสิกส์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาเคมี
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาชีววิทยา
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาคอมพิวเตอร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
ภูมิศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
สาขาคณิตศาสตร์
การแข่งขันฟิสิกส์สปั ระยุทธ์
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้นม.1
ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาด
แคลน (ครูอัตราจ้าง)

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
100,000
70,000
45,000
400,000
74,400
1,200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,800
25,000
25,000
95,000
70,000
19,200
50,000
756,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

18 โครงการแข่งขัน
ทักษะ ความสามารถ
ทางวิชาการ ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

รหัสกิจกรรม

340,000

ก21801ว
ก21802ว

ก31901ว
ก31902ว
ก31903ว
ก31904ว
ก31905ว
ก31906ว
ก31907ว
ก31908ว
ก31909ว
ก31910ว
ก31911ว
ก31912ว
ก31913ว
ก31914ว

กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ โดรน และ
เครื่องบินพลังยาง
แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงาน YSC,
JSTP และการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่าย Design Thinking and Science
Communication
กิจกรรม Block course “Inquiry and Nature of
Science”
กิจกรรม Block course “Science Seminar”
กิจกรรม Block course “Creative Thinking
and Innovation”
กิจกรรม “Science Fair; Student’s Research
and Innovation”
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Gifted Science &Technology
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนทีม่ ีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted math)
STEM Education
การฟังบรรยายทางวิชาการ
ทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การเรียนล่วงหน้า (AP program)

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
40,000
300,000

100,000
77,000
76,600
56,500
77,500
75,000
180,000
60,000
577,200
500,000
34,400
142,400
288,800
0
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

20 โครงการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
(Best symposium)
ของนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
21 โครงการส่งเสริม
นักเรียนนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
22 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรด้าน
งานวิจัยและการ
จัดการเรียนรู้

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

รหัสกิจกรรม

กิจกรรม

งบประมาณ

250,000

ก32001ว

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ symposium

250,000

137,100

ก32101ว

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 1
“Reading and Searching Skills”
กิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2 “Writing
and Presenting Skills”

52,100

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการ
อื่นๆ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี

500,000

ก32102ว

2,728,400

ก42201ว
ก42202อ
ก42203อ
ก42204อ
ก42205อ
ก42206อ
ก42207อ
ก42208อ
ก42209อ
ก42210อ
ก42211อ
ก42212อ

พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยา
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฟิสิกส์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์อื่นๆ
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาและพลศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อื่นๆ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

85,000

8,400
291,600
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
257,660
6,840
35,500
208,400
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

23 โครงการส่งเสริม
ครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
ระดับนานาชาติ
24 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุนกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

14,950

10,193,200

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม

ก42213อ
ก42214อ
ก42215อ
ก42301อ

ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

ก42401อ
ก42402อ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากร

ก42403อ
ก42404อ
น42405อ
ร42406อ
ก52501ท
ก52502บ
ก52503ว
ก52504ท
ก52505ท
ก52506ว
ก52507อ
ก52508อ
ก52509อ
น52510ท
ร52511ง
ร52512ก

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
การสอบ CEFR สำหรับครู

สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (เจ้าหน้าทีส่ ำหรับงานวิชาการ)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราว)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ)
สรรหาและพัฒนาครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงาน
ในหอพัก
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราว)
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
งบสำรองจ่าย
พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนางานยานพาหนะ
พัฒนางานปฏิคม
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
พัฒนางานบุคลากร
พัฒนากลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าสาธารณูปโภค
พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ
พัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
30,000
120,000
70,000
14,950

12,400
1,323,000
3,725,200
1,323,000
3,087,000
722,600
500,000
1,824,640
288,000
1,200,000
372,000
10,000
45,000
140,600
42,000
3,475,360
524,640
38,300
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ
โครงการ

รวมงบประมาณ
ที่ใช้

26 โครงการพัฒนา
ระบบ Smart
School

1,632,300

27 โครงการ
สวัสดิการสำหรับ
นักเรียนพักประจำ

5,850,000

รหัสกิจกรรม

ก52601ว
พ52601ว
ก52602ท
น52701ก
ร52701ก
น52702ก
ร52703ก

28 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
29 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
30 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

40,000

ก52801อ

143,000

ก52901ว
ก52902ว
ก52903ว

541,940

ก53001ว
ก53002ว

กิจกรรม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค
จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพัก
ประจำ
จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพัก
ประจำ
จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนพักประจำ
ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความ
สะดวก
ประกันคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง
การให้บริการด้านวิชาการ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
การให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์
ความร่วมมือกับ TGUSHS
ความร่วมมือกับ YJC

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
129,430
2,870
1,500,000
3,617,640
102,360
1,300,000
830,000
40,000

60,000
70,000
13,000
300,000
241,940
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ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
งบประมาณ รหัสกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1
22,028,100 น10105ก
เสริมสร้าง
ร10101ก
คุณลักษณะอันพึง
ร10102ก
ประสงค์ของ
ร10103ก
นักเรียนโรงเรียน
ร10104ก
วิทยาศาสตร์จุฬา
พ10106ก
ภรณราชวิทยาลัย
ก10201ก
น10202ก
ร10203ก
ร10204ก
กลยุทธ์

ก10301ว
ก10302ว
ก10401ว
ก10501ก
ก10601ว
ก10602ว
ก10603ว
น10701ก
ร10702ก
พ10703ว
พ10704ว
ก10801ว
ก10802ว
ก10803ว
น10804ก
น10805ก
ร10806ก

กิจกรรม

งบประมาณ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4
135,000
ทักษะชีวิต
60,000
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
80,000
ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
10,000
งานวินัยและนิติการ
10,000
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
80,320
ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
110,000
การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal Development)
50,000
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ
62,000
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี
การศึกษา 2563
รักการอ่าน
ห้องสมุดมีชีวิต
กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย
วันสำคัญ
สวนพฤษศาสตร์
การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลัก 7R และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหิงสาสายสืบ นักสำรวจธรรมชาติน้อย
ต่อต้านยาเสพติด
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ-เนตรนารี
กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่ 1
กีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 จุฬาภรณเชียงรายคัพ
ครั้งที่ 1
โภชนาการนักเรียน
น้ำดื่มแคแสด
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

10,000
124,000
500,000
32,500
200,000
15,000
35,000
16,000
15,000
12,000
38,650
110,000
82,550
44,380
8,000
19,700,000
300,000
187,700
58

ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนา
กระบวนการสรร
หาและการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

งบประมาณ
9,528,510

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม

ก20901ว
ก21001ว
ก21102ว
ก21103ว
ก21104ว
ก21105ว
ก21106ว
ก21107ว
ก21108ว
ก21109ว
ก21110ว
ก21111ว
ก21112ว
ก21113ว
ก21114ว
ก21115ว
ก21116ว
ก21117ว
ก21118ว
ก21119ว
พ21120ว
ก21201ว
ก21202ว
ก21203ว

ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาและพลศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพื้นฐานทาง
วิศวกรรม ม.4
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
ม.1
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กิจกรรมการสอนแบบเจาะลึก G.In
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะด้านเวป
แอพพลิเคชั่น
ค่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตออฟติง
ค่ายพัฒนาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
ค่ายเกมส์ Hackathon
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ครั้งที่ 12
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุม่
สนใจ C.S.G
กิจกรรมแนะแนว
ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.2
กิจกรรมเวทคณิต
ค่ายพัฒนาอัจฉริภาพทางภาษาไทยของนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย
เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น
เผยแพร่วัฒนธรรมจีน
พัฒนาศักยภาพภาษาจีน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
200,000
181,700
80,000
165,000
90,000
50,000
30,000
145,000
33,500
500,000
34,970
36,450
18,800
15,800
26,000
600,000
44,200
42,000
10,000
30,000
432,000
10,000
10,000
10,000
59

ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์

งบประมาณ

รหัสกิจกรรม

ก21204ว
ก21205ว
ก21206ว
ก21207อ
ก21301ว
ก21401ว
ก21402ว
ก21403ว
ก21404ว
ก21405ว
ก21406ว
ก21407ว
ก21408ว
ก21409ว
ก21410ว
ก21411ว
ก21412ว
ก21501ว
ก21502ว
ก21503ว
ก21504ว
ก21505ว
ก21506ว

กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
การสอบ CEFR สำหรับนักเรียน
English-Chinese-Japanese Camp
พัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยครู
เจ้าของภาษา
การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาดาราศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ Fab Lab
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 1
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 2
จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขา
ดาราศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขา
ฟิสิกส์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขาเคมี
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขา
ชีววิทยา
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขา
คอมพิวเตอร์
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.
ภูมิศาสตร์

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
26,590
165,600
85,000
2,240,000
140,000
106,500
120,000
96,000
108,000
150,000
100,000
100,000
70,000
45,000
400,000
74,400
1,200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,800
25,000
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์

งบประมาณ

รหัสกิจกรรม

ก21507ว
ก21601ว
ก21701ว
ก21702ว
ก21703ว
ก21704อ
ก21801ว

กลยุทธ์ที่ 3
การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
สู่การเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์นัก
คิดค้นและ
นักพัฒนา
นวัตกรรมสู่สากล

2,495,400

ก21802ว
ก31901ว
ก31902ว
ก31903ว
ก31904ว
ก31905ว
ก31906ว
ก31907ว
ก31908ว
ก31909ว
ก31910ว
ก31911ว
ก31912ว
ก31913ว
ก31914ว
ก32001ว

กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสอวน.สาขา
คณิตศาสตร์
การแข่งขันฟิสิกส์สปั ระยุทธ์
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้นม.1
ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
(ครูอัตราจ้าง)
การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ โดรน และเครื่องบิน
พลังยาง
แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงาน YSC, JSTP
และการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่าย Design Thinking and Science
Communication
กิจกรรม Block course “Inquiry and Nature of
Science”
กิจกรรม Block course “Science Seminar”
กิจกรรม Block course “Creative Thinking and
Innovation”
กิจกรรม “Science Fair; Student’s Research and
Innovation”
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Gifted Science &Technology
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ (Gifted math)
STEM Education
การฟังบรรยายทางวิชาการ
ทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเรียนล่วงหน้า (AP program)
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ symposium
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

งบประมาณ
25,000
95,000
70,000
19,200
50,000
756,000
40,000
300,000
100,000
77,000
76,600
56,500
77,500
75,000
180,000
60,000
577,200
500,000
34,400
142,400
288,800
0
250,000
61

ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อจัด
การศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ รหัสกิจกรรม
กิจกรรม
13,073,650 ก32101ว กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 1 “Reading and
ก32102ว
ก42201ว
ก42202อ
ก42203อ
ก42204อ
ก42205อ
ก42206อ
ก42207อ
ก42208อ
ก42209อ
ก42210อ
ก42211อ
ก42212อ
ก42213อ
ก42214อ
ก42215อ
ก42301อ
ก42401อ
ก42402อ
ก42403อ
ก42404อ
น42405อ
ร42406อ

Searching Skills”
กิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2 “Writing and
Presenting Skills”
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ
พลศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
การสอบ CEFR สำหรับครู
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากร
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน (เจ้าหน้าที่สำหรับงานวิชาการ)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ลูกจ้างชั่วคราว)
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน (เจ้าหน้าที่กลุม่ งานต่างๆ)
สรรหาและพัฒนาครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานใน
หอพัก
สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ลูกจ้างชั่วคราว)
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งบประมาณ
52,100
85,000
500,000
8,400
291,600
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
257,660
6,840
35,500
208,400
30,000
120,000
70,000
14,950
12,400
1,323,000
3,725,200
1,323,000
3,087,000
722,600
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ตาราง (ต่อ) แสดงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์โรงเรียน
งบประมาณ รหัสกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 5
16,667,780 ก52501ท
พัฒนาระบบ
ก52502บ
สนับสนุน การ
ก52503ว
บริหารจัดการ
ก52504ท
และเครือข่าย
ก52505ท
ความร่วมมือทาง
ก52506ว
วิชาการ
ก52507อ
ก52508อ
ก52509อ
น52510ท
ร52511ง
ร52512ก
ก52601ว
ก52602ท

กิจกรรม

กลยุทธ์

พ52601ว
น52701ก
น52702ก
ร52701ก
ร52703ก
ก52801อ
ก52901ว
ก52902ว
ก52903ว
ก53001ว
ก53002ว

พัฒนางานโสตทัศนศึกษา
งบสำรองจ่าย
พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนางานยานพาหนะ
พัฒนางานปฏิคม
พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
พัฒนางานบุคลากร
พัฒนากลุ่มอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าสาธารณูปโภค
พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ
พัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนพักประจำ
จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ประกันคุณภาพโรงเรียน
โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง
การให้บริการด้านวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
การให้บริการวิชาการทางคณิตศาสตร์
ความร่วมมือกับ TGUSHS
ความร่วมมือกับ YJC
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งบประมาณ
500,000
1,824,640
288,000
1,200,000
372,000
10,000
45,000
140,600
42,000
3,475,360
524,640
38,300
129,430
1,500,000
2,870
3,617,640
1,300,000
102,360
830,000
40,000
60,000
70,000
13,000
300,000
241,940
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5
บทที่ 5 การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการไว้ดังนี้

การกำกับติดตาม
• จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน
• จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน
• กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้
ด้านปัจจัย
การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ

การกำกับ
ติดตาม

ด้านกระบวนการ

ผลการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค

ด้านผลผลิต

ปรับปรุงและพัฒนางาน
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การประเมินผล
• แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
• สร้างเครื่องมือประเมินผล
• ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดู
ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ

การตรวจสอบ
เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ
นั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดการตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพ
ของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำเป็น 3 ระยะ
คือ ระยะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง หรือ
ตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ
ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/
โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการ
ต่อไป
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการไว้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ
การตรวจสอบคุณภาพภายใน

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก

โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน

ก่อน

ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

หลัง
ดำเนินการ

ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนา

ข้อมูลเพื่อประกอบการ

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและพัฒนา

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การรายงานผล
เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รั บรู้ความสำเร็จ และปัญหา
อุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จในปีต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม
ระยะที่ 2 เดือนมีนาคม
3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดได้
ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี
3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.3 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
************************************************

1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่มงาน
....................................................................................................................................................
ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ ....................................................................................................................................................
เป็นไปตามแผนงาน ข้อที่ ............................................................................................................................................
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ...........................................................................................................................................
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้อที่ ............................................................................................................
5. งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร....................................บาท
งบประมาณที่ขอใช้....................................บาท
งบประมาณค่าใช้จ่ายจริง....................................บาท
6. ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตรงตามที่กำหนดในแผน  เร็วกว่าที่กำหนด  ช้ากว่าที่
กำหนด
เริ่มต้น
วันที่..............เดือน ......................................... พ.ศ. ......................
ปฏิบัติจริง
วันที่..............เดือน ......................................... พ.ศ. ......................
สิ้นสุด
วันที่..............เดือน ........................................ พ.ศ. ......................
7. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม...............................................................................................................
8. การประเมินผลการดำเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60%
2 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 60 – 69 %
3 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ 70 – 79 %
4 คะแนน หมายถึง ประเมินแล้ว อยู่ในระดับ สูงกว่า 80%
คะแนน
กรุณาใส่เครื่องหมาย/ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม
1 2
3
4
1. ผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสำเร็จของกิจกรรม/งาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รบั เหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านเพียงพอ
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด
8. งาน/โครงการ/กิจกรรมสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ได้รับผลเป็นที่พอใจ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 3 ลงมา แสดงว่า การดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง
สรุปผลการประเมินรวมของงาน/โครงงาน
พอใจ
ควรปรับปรุง
8. ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/งาน/โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/งาน/โครงการ

เป้าหมายที่กำหนดไว้
จำนวน
ร้อยละ
100.00
ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ

9. ประโยชน์/ผลทีไ่ ด้รับ
ต่อผู้เรียน

ประโยชน์/ผลทีไ่ ด้รับ
ต่อครูและบุคลากร

ต่อโรงเรียนและชุมชน

……………………………………………..…
…………………………………………………
…………………………………………………

………………….………………………………...
………………………..…………………………..
……………………………..……………………..

…………………………………….…………..
………………………..……………………….
………………………………..……………….

10. สภาพปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
ด้าน

ปัญหา/อุปสรรค

วิธีการแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง/พัฒนาต่อไป

บุคลากร

………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………..
…..…………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย

………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………..
………………………………………… …………………………………………… ………………………………………………

วัสดุ อุปกรณ์

………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………..
………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

การประสานงาน ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………..
และการบริหาร ………………………………………… …………………………………………… ………………………………………………
ลงชื่อ ................................................................ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งาน/โครงการ
(.....................................................................)
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563

68

ภาคผนวก
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
• ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
• กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563
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ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจัดเตรียมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ที่
1

วัน เดือน ปี
มิ.ย. 62

2

2 ก.ค. 62

3

ก.ค. 62

4

ส.ค. 62

5

15-31 ส.ค. 62

6

13-14 ก.ย. 62

7

15-24 ก.ย. 62

8

25–30 ก.ย.62

งานที่ปฏิบัติ
- ประชุมหารือฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ
- ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทุกคน เพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทาง วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563
- ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้ งานดำเนินการเขียน
โครงการ/งานประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม. 36 มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- เลขาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้ งาน
รวบรวมโครงการตามกลุ่มบริหารงาน ส่งโครงการที่พิมพ์
เสร็จแล้วพร้อมแผ่น CD ให้งานแผนงาน
- งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน
ติดตามโครงการ
- ประชุมสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
วิเคราะห์ แก้ไข เพิ่มเติม จัดพิมพ์ และทำรูปเล่ม
- งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน
จัดพิมพ์และทำรูปเล่ม
- นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

9

ต.ค. 62

- ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ เตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการประจำภาคเรียนที่ 1/2562

10

ต.ค. 62

นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 พร้อมส่งรูแบบสรุปโครงการทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายบริหาร
- งานแผนงาน

- คณะครูและบุคลากรทุกคน

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน
- ทุกฝ่ายงาน
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทุกฝ่าย
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทุกงาน
- งานแผนงาน
- ฝ่ายบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน
- งานแผนงาน
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- งานแผนงาน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- งานแผนงาน
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานแผนงาน
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจัดเตรียมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ที่
11

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. 62 – 31
มี.ค. 63

12

27-31 มี.ค. 63

13

มี.ค. 63

14

1 เม.ย.63 –
14 ก.ย. 63

15

15 ส.ค. 63

16

15-30 ส.ค. 63

17

1 ก.ย. 63

งานที่ปฏิบัติ
- ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการตามโครงการ
ไตรมาสที่ 1 และ 2

ผู้รับผิดชอบ
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานการเงิน/งานพัสดุ
ฝ่าย/งาน/กลุม่ สาระ เตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตาม - งานแผนงานและสารสนเทศ
โครงการประจำภาคเรียนที่ 2/2562
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการในภาคเรียนที่ 2
- งานแผนงานและสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562 พร้อมส่งรูแบบสรุปโครงการทั้งหมด
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย/งาน/กลุม่ สาระการเรียนรู้
- งานแผนงานและสารสนเทศ
ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 3 และ 4
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ ทุกงาน
- งานการเงิน, งานพัสดุ
สิ้นสุดการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบตั ิการ ประจำปี
- งานแผนงานและสารสนเทศ
งบประมาณ 2563
- งานการเงิน, งานพัสดุ
ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
- งานแผนงานและสารสนเทศ
-กลุ่มงานแผนงานติดตามการรายงานโครงการคงค้าง
- งานการเงิน, งานพัสดุ
- รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
- ฝ่ายบริหาร
สถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
- งานแผนงานและสารสนเทศ
- คณะกรรมสถานศึกษา

หมายเหตุ : ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอน
1. การทบทวนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ
1)

2)
3)
4)
3. การอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ

4. การติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ

1)
2)
3)
4)
1)
2)

การดำเนินการ/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ทิศทางการจัดการศึกษา
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ
ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการ ฯลฯ
ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการ
การประชุมสัมมนา
- การกำหนดตำแหน่ง ทิศทางการดำเนินการ
- พิจารณาความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ ผลการประเมินภายใน
ภายนอก กรอบงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
- ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- ประมาณการและค่าคาดการณ์การใช้ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น
งบประมาณ อัตรากำลัง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการฯ/คณะทำงาน
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอต่อกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
รายงาน รอบ 6 เดือน (รายงานผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน)
รายงานรอบ 12 เดือน (รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาและกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
เริ่มต้น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ

2. ประชุ
มนา เพื่อร่วมกัน
2. แต่มงสัตัม้งคณะกรรมการ/
กำหนดทิศทาง
คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ

3. คณะทำงานเสนอ(ร่าง)
แผนปฏิบัติการ

ไม่เป็นไปตามแผน

8. ติดตามและประเมินผล

เป็นไปตามแผน

7. จัดประชุม ชี้แจง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการ

6. จัดทำแผนและงบประมาณ
ฉบับสมบูรณ์

9. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

4. รับฟังความคิดเห็นและ
ปรับปรุงแผนฯ

สิ้นสุด
5. เสนอที่ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุง/แก้ไข

เห็นชอบ

