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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง 
นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังคำนึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่ง
ดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุ่งเน้นสาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนา
การศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรและฝ่ายบริหารทุกคน จึงหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
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1บทที่  
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 0-53174-552  โทรสาร 0-5317-4555  www.pcccr.ac.th 

จัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่ 6  มีพื้นที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 
ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ 
น่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ประวัติและความเป็นมา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ 3 รอบ 

 
เพื ่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง 
 

เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลสตรีที ่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 
  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียน ที่กรม
สามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์การจัดตั ้งเพื ่อสนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ห่างไกล  โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้
ตั ้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียน  ที่อยู ่ในแผนและยุทธศาสตร์สำหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับอนญุาต
ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมนเป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 
ตารางวา โดยความร่วมมือจากนายบุญธรรม กันทาสุวรรณ กำนันตำบลรอบ
เวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอำเภอเมืองเชียงราย ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร 
ผู้อำนวยการการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแล 
และเห็นชอบของนายคำรณ บุญเชิด ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี ้

 

โรงเร ียนว ิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ประกาศจัดตั้ง เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อว่า 
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงราย” ต่อมา
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 กระทรวง 
ศ ึกษาธ ิการประกาศเปลี ่ยนช ื ่อเป็น  
“ โรง เ ร ี ยนจ ุฬาภรณราชว ิทยาลั ย 
เชียงราย” 
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      โรงเรียนดำเนินการรับนักเรยีนครั้งแรกในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปดิ
เรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น
อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ  อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
โรงเรียน จึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏ
เชียงราย 1 ปีการศึกษา และเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 
ได้ขอเช่าอาคารคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียนและ
ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2538 

      โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษารูปแบบพักประจำ มีการเรียน
การสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี 
ที่ 6 ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเปน็โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่มี
คุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นนำ
ของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถ
ผลิตนักเรยีนไดเ้พียงปีละ 240 คน ซึ่งมีจำนวนไมเ่พียงพอ จึงได้เปดิ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง 
นักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนทีร่่วมโครงการ
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคน ก็ได้รับการเรียนการ
สอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน 

      ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ ่งกระจายอยู ่ในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ และให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในภมูิภาคนั้น ๆ  นอกจากนี้ เพื่อเป็นฐานในการผลติ
และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่
สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ 
ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นต่อไปและตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนนามโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess 
Chulabhorn Science High School Chiang Rai” 
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       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     
    แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์     
 

  อัตลักษณ์ของนักเรียน 

                              มีภมูิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
     

                    คำขวัญ 
                      รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
 

    ปรัชญา 
             ปญฺญายตฺถํ  วิปสฺสติ  “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”  
                                หมายความว่า ปัญญาเกิดขึ้นด้วยเหตุ 3 ประการคือ 
 

                         สีประจำโรงเรียน 
 
 
 
    สีน้ำเงิน  เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    สีแสด   เป็นสีประจำ วันพฤหัสบดี วันประสูติของสมเด็จ 
    พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 
 

                      ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
 

        
 
 

                 ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ท่ีให้ดอกสีแสดและ 
                                                                                           เป็นไม้ที่โตเร็วสามารถขึ้นได้ 
                                                                                           ทุกพ้ืนที่ 
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ตราประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 

  
 1. ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร       (1 ก.ค. 2536 – 13 ม.ค. 2537) 
 2. นางกัลยาณีย์   สินสกุล             (14 ม.ค. 2537 – 25 ส.ค. 2539) 
 3. นายศรีวรรณ   ปินใจ               (26 ส.ค. 2539 – 31 ม.ค. 2544) 
 4. นายอุทิศ  สิทธิยศสมบัติ       (1 ก.พ. 2544 – 7 พ.ค. 2546) 
 5. นายทวีศักดิ์   พิพัฒนาศักดิ์      (8 พ.ค. 2546 – 3 ม.ค. 2550) 
 6. นายกิตติโชต     ห้อยยี่ภู่          (4 ม.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551) 
 7. นายซันฟา   ธโนปจัย             (5 ม.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2552) 
 8. นางสาวจีรพรรณ  อุดมลาภ    (7 ม.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554) 
 9. นายการันต์  จันทรานันต์  (7 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2558 ) 
 10. นายสุเมธ เจตปิยวัฒน์  (3 ธ.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 ) 
 11. นายประดิษฐ์ โพธิกลาง  (9 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ) 
 

 
 
 
 
 

ตราประจำโรงเรียน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบด้วย 
•  พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง 
•  อักษร จ สีแสด และ ภ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามาภไิธย
ย่อของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
•  แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความช่ือโรงเรียนสีเหลืองทอง 
•  ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง 
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โรงเรียนในเครือข่าย 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 แห่ง ตามพ้ืนที่บริการของโรงเรียนซึ่งอ้างอิงตามเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในช่วงที่ก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้ 

 

แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ที ่ โรงเรียน วันที่ก่อตั้ง จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 

1 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 

27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2536(25 ปี) 

เชียงราย เชียงใหม ่น่าน พะเยา  

แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

1 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2536(25 ปี) 

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร  

พัทลุง สุราษฎร์ธาน ี

3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2536(25 ปี) 
ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง 

4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย ์

27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2536(25 ปี) 

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภมู ิ

 ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม 

5 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร 

4 เมษายน พ.ศ. 

2537 (24 ปี) 

มุกดาหาร อุบลราชธาน ีกาฬสินธุ ์นครพนม  

ยโสธร ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ 

6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 

20 พฤษภาคม พ.ศ. 

2537(24 ปี) 
สตูล ยะลา นราธิวาส ปตัตาน ี

7 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี 

2 มิถุนายน พ.ศ. 

2537(24 ปี) 

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

สมุทรสงครามสุพรรณบรุ ี

8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

2 มิถุนายน พ.ศ. 

2537(24 ปี) 

เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย 

หนองบัวลำภู บึงกาฬ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Map_TH_provinces_by_scoutscarf.png


 

 
 

7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

ที ่ โรงเรียน วันที่ก่อตั้ง จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 

9 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2538(23 ปี) 

พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์

 พิจิตร เพชรบูรณ์ สโุขทัยอุตรดิตถ ์

10 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ลพบุร ี

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2538(23 ปี) 

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบรุ ี

 สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

11 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธาน ี

31 กรกฎาคม พ.ศ. 

2538(23 ปี) 

ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร  

สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร 

12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี

19 มีนาคม พ.ศ. 

2539(22 ปี) 

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก 

ปราจีนบุรี ระยองสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7


 
 

8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้าแยกพ่อขุน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 



 

 
 

15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

จำนวนบุคลากร 
 

 

บุคลากร (ทั้งหมด) ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

162 4 60 8 4 86 

 
ที่มา : งานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 

บุคลากร จำนวน 
 การศึกษา 

ต่ำกว่า ปวส. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - - - 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 - - - 3 1 

ครูผู้สอน 60 - - 27 33 - 

พนักงานราชการ 8 - - 8 - - 

ครูพิเศษ 44 - 1 40 3 - 

ลูกจ้างประจำ 3 3 - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 43 42 - 1 - - 

รวม 162 45 1 76 39 1 
 

ที่มา : งานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

17 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

จำนวนนักเรียน 
 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รวม 710 คน 

 

ระดับ 

ชั้นเรียน 

จำนวน 

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

(คน/ห้อง) 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ม.1 4 38 59 97 24  

ม.2 4 37 56 93 24  

ม.3 4 42 51 93 24  

ม.4 6 57 87 144 24  

ม.5 6 49 93 142 24  

ม.6 6 48 93 141 24  

รวม 30 271 493 710 24  
 

ที่มา : กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา มุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
  
 ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิ เศษที่มีกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ทั้งนี้ เพื ่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่  
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ
และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคม
ผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคม
ที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

2

2 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน บทที่  

 



 
 

19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

 

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
 
  

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้มีคุณลักษณะและอุดมการณ์ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน STEM อย่างลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีทักษะความสามารถ มีจิตวิญญาณและเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมด้าน STEM 
ในระดับดีเยี่ยม  
 2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ในการติดต่อสื่อสาร ในการนำเสนอผลงาน ในการโต้แย้งให้เหตุผลและในการเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเก่ียวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติในประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถทำงานและ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย อย่างสงบสันติพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 5. มีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะมุ่งที ่จะทำประโยชน์และสร้างสิ ่งที ่ดีงามให้กับสังคม  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6. รักการเรียน รู้จักการอ่าน รักการเขียน รักการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้มีสุนทรีย์เห็นคุณค่าและความ
งามของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบ (Well - rounded person) 
 7. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 
 

 
 



 
 

20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

 

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 เพ่ือการศึกษา 

ข้อที่ 6 การบริหารจัดการ 

 

 



 
 

21 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
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กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส 

          ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
 

ข้อที่ 1  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ข้อที่ 2  การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ข้อที่ 3  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒนา

นวัตกรรมสู่สากล 

ข้อที่ 4  การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี 

      ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อที่ 5  พัฒนาระบบสนับสนุน  การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้น เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเองและสังคม 
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 2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผลหลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์และ 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการดำรงชีวิตทักษะการทำงาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆอย่าง
เหมาะสม ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม 
 6) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ สามารถ
บริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับคนอ่ืน 
 7) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ การเรียน
การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ
สมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน  
 8) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
หาคำตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้อย่างชำนาญและสร้างสรรค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
 1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
 4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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 5) มุ่งม่ันในการทำงานและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
 6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
 8) เห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
 9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐาน
ใหม่ที่ได้รับ 
 10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
. 

     
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) 

• มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการทำโครงงาน/
วิจัย ของนักเรียน ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาและ
การสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

• โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศได้รับการ
สนับสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

• มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง  ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่สนับสนุน
นักเรียน 

• มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

• คำสั่งตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด บางครั้งมีความ
เร่งด่วนจนทำให้การประสานไม่คล่องตัวและเกิด
ความผิดพลาดได้ 

• ผู้ปกครองบางส่วนมีความคาดหวัง ต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนค่อนข้างสูงและ ไม่เข้าใจ
บริบทของโรงเรียน 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) 

• โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเมืองทำให้มีความทันสมัยและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

• สื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ทำให้โรงเรียน สามารถ
จัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) 

• ได้รับการสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. ให้เป็นจำนวนมาก 

• หน่วยงานภายนอกมอบโอกาสให้นักเรียนๆได้ไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

• แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ค่อนข้างน้อย  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาก 

ปัจจัยด้านการการเมืองกฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) 

• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
กฎหมายการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล
สามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

• นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวทางการ 
    ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

3

2 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน บทที่  
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน 
  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 

• มีโครงสร้างการบริหารและนโยบายที่มีการกำหนด
เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ 

• นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ 

•  โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ 
    ทบทวนและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 

ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products) 

• มีหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันโดยมี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ และมี
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง 

• นักเรียนที่ผ่านการคัดสรรมีศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมและตั้งใจในการเรียนรู้ 

• เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

• นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงการเป็น
นักเรียนทุน 

• ภาระงานของนักเรียนมีมาก  ทำให้การส่งเสริม
ทางด้านงานวิจัยหรือโครงงานทำได้ไม่เต็มที่ 

• นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ แต่ผล O-net สูงซึ่งไม่
สอดคล้องกัน 

ด้านบุคลากร (Man) 

• บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและตรงตาม
สาขาวิชา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• การกระจายงานไม่เหมาะสม  ครูบางส่วนมีภาระ
งานที่มากเกินไป ทำให้ศักยภาพในการสอนลดลง 
ไม่มีเวลาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

• บุคลากรขาดความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน 
การประสานสัมพันธ์ที่ดี ขาดขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน  ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้านวิชาการ 

• ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียนได้อย่างเด่นชัด 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ด้านการเงิน (Money) 

• ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก พร้อมใน
การพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ทำการเบิกจ่าย
งบประมาณได้สะดวก รวดเร็ว 

 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์(Materials) 

• มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์การสอน
ห้องปฏิบัติการครบครัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

• สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม 

 

ด้านการจัดการ (Management) 

• ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เต็มที่ 

• มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
ต่างๆ 

• มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ทำให้
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

• การดำเนินงานหรือกิจกรรมบางอย่างขาดความ
คล่องตัว มีการดำเนินงานที่ล่าช้าในเรื่องเอกสาร 
หนังสือเข้า 

• ระบบการจัดการบริหารของโรงเรียนยังไม่เป็น
เอกภาพ ขาดการบริหารเชิงรุก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ได้เฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรยีภาพ 98.13 4.94 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิ

สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 

98.15 4.91 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 96.00 4.80 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

97.5 9.75 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

100.00 10.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

100.00 10.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนา 

100.00 10.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

96.67 4.80 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

100.00 10.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ได้เฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูง

ขึ้น 

100.00 5.00 ดีเยี่ยม 

รวม / เฉลี่ย 99.10 99.20 ดีเย่ียม 

 

สรุป ผลภาพรวมของสถานศกึษา :  คะแนนที่ได้  99.20 

ระดับคุณภาพ       ระดับ 1        ระดับ 2         ระดับ 3       ระดับ 4        ระดับ 5  

                       (ปรับปรุง)         (พอใช้)              (ดี)                 (ดีมาก)            (ดีเย่ียม) 

 

 

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

⬧ นักเรียนส่วนใหญ่มีคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รบัฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ และผู้ปกครอง มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน 

⬧ นักเรียนรูจ้ักตนเอง พ่ึงตนเอง  
⬧ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ดเีป็นสมาชิกที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเป็นประชาธิปไตย   
⬧ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
⬧ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานมมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจติ มีสุขนิสัยที่ดี ช่ืนชมด้านศิลปะ ดนตรี 

และการเคลื่อนไหว 
⬧ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
⬧ เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
⬧ มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการทำงาน 
⬧ มีอิสระในการนำเสนองานของตนเองและกล้าแสดงออก 
⬧ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝเ่รียนและรักการอ่าน 
⬧ รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักการทางานเป็นทีม 
⬧ มีจินตนาการและความคดิริเริ่มสรา้งสรรค ์
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 จุดที่ควรพัฒนา 

⬧ สร้างจิตสานึกในความรับผดิชอบและมีวินัย การดูแลช่วยเหลือตนเอง และฝึกการใช้เวลาว่าง 
⬧ ให้เป็นประโยชน ์
⬧ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรักสถานศึกษา 
⬧ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักในเรื่องความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
⬧ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเชิงนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์และมจีินตนาการ 
⬧ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
⬧ พัฒนาผู้เรียนให้การรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝเ่รียน 

 

2) ด้านการจัดการศึกษา  
จุดเด่น 

⬧ ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความชำนาญในสาขาวิชาที่สอน สอนตรงกับสาขาวิชาเอก 
⬧ ครูประพฤติตนเป็นแบบอยางท่ีดีมีความเสียสละทุ่มเทในการทํางาน 
⬧ บุคลากรด้านผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมทํา  ใน

การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด 
⬧ ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน 
⬧ มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 
⬧ ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
⬧ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
⬧ บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ 
⬧ ผู้บริหารตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
⬧ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
⬧ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่  มี

แผนการปฏิบัติงานประจำปี  
⬧ โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ทำให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 
⬧ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียน

การสอน 
⬧ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
⬧ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
⬧ มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 

 

 

 



 
 

30 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

จุดที่ควรพัฒนา 

⬧ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
⬧ จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
⬧ นำการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการ 
⬧ จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
⬧ พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
⬧ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ และมีรูปแบบท่ีชัดเจน 
⬧ สร้างขวัญและกำลังใจให้ครู ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี และประพฤติดี 
⬧ การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
⬧ การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
⬧ ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ มีการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้

ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
จุดเด่น 

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

 จุดที่ควรพัฒนา 

⬧ โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
⬧ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4) ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
จุดเด่น  

⬧ นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
⬧ โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  
⬧ โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา   

⬧ โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน 
⬧ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ 
⬧ สร้างช่ือเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

 

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น  

⬧ ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์   
⬧ ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีเขตบริการ 8 จังหวัด 
⬧ เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนา 

⬧ ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ
สวัสดิภาพพอสมควร 

⬧ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน      ให้มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
น้ำหนกั

 )คะแนน (  
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.69 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที ่
พึงประสงค ์

10.00 9.67 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.79 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.40 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 17.60 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งช้ีที่  9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที ่ส ่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศ ที ่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.07 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่  ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี   ใช่  ไม่ใช่ 

• ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
 
สรุปผลการพัฒนาการศึกษา 
 โรเรียนมผีลการประเมินระดับคุณภาพ 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 พ่ึงตนเอง  
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นสมาชิกท่ีดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย   
6. นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน เรียนดี มีครอบครัวที่ดี มีพื้นฐานทางการเรียนท่ีดี 
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 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่  มี

แผนการปฏิบัติงานประจำปี  
7. โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ทำให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้
ในการพัฒนางานอยางต่อเนื่อง 

2. ควรนำผลการประเมินงานไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อ ๆ ไป  
 
 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

จุดเด่น  
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   
2. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย และเพียงพอสำหรับนักเรียน 
3. มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
4. มีวิทยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 

จุดเด่น  
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
2. โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ 
 

จุดทีค่วรพัฒนา   
1. โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน 
2. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหนา้ของประเทศ 
3. สร้างช่ือเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น  
1. ผู้เรยีนกล้าแสดงความคดิเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์   
2. ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค มเีขตบริการ 8 จังหวัด 
3. เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ

สวัสดิภาพพอสมควร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น 

 
 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2. ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่น เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
3. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 



 

 

 

 

ตาราง  แสดงประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 
 

รายรับ จำนวนเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทย์ 60,480,000 
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 1,008,000 

เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย 1,641,600 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 253,440 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 410,400 
รวมทั้งหมด 63,793,440 

 

 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณรายรับประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
 

 
 

 

 

 

รายรับประจ าปีงบประมาณ 2564

เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทย์ 94.80%

เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 1.58%

เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย 2.57%

เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 0.40%

เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 0.64%

4

2 

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ บทที่  
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 ตาราง  แสดงประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 

กลุ่มบริหาร 
รายจ่ายประจำ รายจ่ายดำเนินงาน 

รายการ งบประมาณ(บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน    2,482,300 15.59 

บริหารวิชาการ 1)  ค่าใช่จ่ายเก่ียวกับการจัดหาวัสดุ 
คงคลัง(กระดาษ/หมึก) 

1,200,000 1.88 9,652,020 60.62 

บริหารกิจการนักเรียน 1)  ค่าใช่จ่ายเก่ียวกับการอยู่ประจำ 
(อาหาร/น้ำด่ืม/นม) 

2)  ค่าใช่จ่ายเก่ียวกับการอยู่ประจำ 
(เสื้อผ้า/ชุดนักเรียน) 

3)  ค่าใช่จ่ายเก่ียวกับการอยู่ประจำ (ซัก
รีดเสื้อผ้า) 

20,000,000 
 

3,720,000 
 

1,300,000 
 

31.35 
 

5.83 
 

2.04 
 

1,890,320 11.87 

บริหารงบประมาณ 1)  ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนา
นักเรียน ครูและบุคลากร 

2)  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/
ประปา/โทรศัพท์/Internet) 

2,500,000 
 

3,475,360 
 

3.92 
 

5.45 
 

564,640 3.55 

บริหารทั่วไป 1)  ค่าใช่จ่ายเก่ียวกับการดูแลบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ 

2)  ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ยานพาหนะ 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

2.35 
 

1.57 
 

872,000 5.48 

อำนวยการ 1)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานต่าง ๆ 

13,176,800 
 

20.66 
 

460,000 2.89 

รวมงบประมาณ 47,872,160 75.04 15,921,280 100.00 
งบประมาณดำเนินงาน 15,921,280 24.96   
งบประมาณทั้งหมด 63,793,440 100.00   

 

ตาราง  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ประเภทค่าใช้จา่ย จำนวน (บาท) ร้อยละ 

1) ฝ่ายบริหารโรงเรียน 2,482,300 3.89 

2) บริหารวิชาการ 10,852,020 17.01 
3) บริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 26,910,320 42.18 

4) บริหารงบประมาณ 6,540,000 10.25 

5) บริหารทั่วไป 3,372,000 21.38 

6) อำนวยการ 13,636,800 5.29 
รวมงบประมาณทั้งหมด 63,793,440 100.00 
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ตาราง  สรุปงบจำนวนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ที่ 
โครงการ กิจกรรมในโครงการ งบประมาณ ประเภท

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รหัส ชื่อโครงการ รหัส ชื่อกิจกรรม (บาท) 
1 F01 การบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน 
F01-ก-01 การบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 
2,482,300 อุดหนุนวิทย์ 

การเรียนการสอน 
ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ กลุ่มบริหารงาน 
จำนวน งบประมาณ หมาย

เหตุ โครงการ กิจกรรมในโครงการ จำนวน(บาท) ร้อยละ 
1 ฝ่ายบริหาร 1 1 2,482,300 3.89   
2 วิชาการ 67 102 10,852,020 17.01   
3 กิจการนักเรียนและหอพัก 24 60 26,910,320 42.18  
4 งบประมาณ 6 11 6,540,000 10.25   
5 บริหารทั่วไป 4 21 3,372,000 5.29   
6 อำนวยการ 8 14 13,636,800 21.38   

รวม 110 209 63,793,440 100.00   
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ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

A01 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น 

A01-ก-01 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น 

120,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนรชัย  ปัญโญ 

A02 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาดารา
ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

A02-ก-01 พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอนรายวิชาดาราศาสตร์ 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนรชัย  ปัญโญ 

A03 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขา
ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

A03-ก-01 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาฟิสิกส์ 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน 

A04 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาเคมี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

A04-ก-01 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาเคมี 

110,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางทองเพียร สิงห์ชัย 

A05 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขา
ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

A05-ก-01 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาชีววิทยา 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A06 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขา
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

A06-ก-01 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขา
เทคโนโลยี 

130,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 

A06-ก-02 บำรุงรักษาอุปกรณ์
ห้องปฏบิัติการสาขาเทคโนโลย ี

80,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสุนีย์  ยาม ี

A07 ค่ายกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ Inquiry 

A07-ก-01 กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ Inquiry 

70,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์ 

A08 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

A08-ก-01 การนำนักเรียนร่วมแข่งขัน
โครงงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ระดับประเทศ 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ 

A08-ก-02 การแข่งขันเคร่ืองบินบงัคับวิทยุ 
โดรน และเคร่ืองบินพลังยาง 3D 

40,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายอุดร  ฮ่องลึก 

A08-ก-03 การส่งเสริมพัฒนาโครงงาน 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ห้องปฏบิัติการ Fab - Lab 

70,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนวมินทร์ วงศ์ไชย 

A08-ก-04 การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โครงงาน YSC, JSTP และการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สาขา
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ์

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี  แสนทรงศิริ 

A08-ก-05 กิจกรรมนำนักเรียนร่วมแข่งขัน
โครงงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ระดับนานาชาติ 4 รายการ 

400,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายอเนก  ไชยบุตร 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

A09 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน 

A09-ก-01 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน 

250,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A10 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  เน่ืองในโอกาสสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 

A10-ก-01 แข่งขันทักษะวิชาการเน่ืองใน
โอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

140,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ 

A11 ฟิสิกส์สัประยุทธ ์ A11-ก-01 ฟิสิกส์สัประยุทธ ์ 60,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน 

A12 นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
Symposium 

A12-ก-01 นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
Symposium 

250,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนวมินทร์  วงศ์ไชย 

A13 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

A13-ก-01 ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ (ฟิสิกส์, เคมี, 
ชีววิทยา, ดาราศาสตร์) 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี  แสนทรงศิริ 

A13-ก-02 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่
โอลิมปิกวิชาการสาขา
คอมพิวเตอร์ 

25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 

A14 ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อกสาร 

A14-ก-01 ค่ายคอมพิวเตอร์ 38,800 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 

A14-ก-02 ค่ายโครงงานคอมพิวเตอร์ 38,800 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 

A14-ก-03 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อกสาร 

22,400 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 

A15 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบและพื้นฐานทางวศิกรรม 
ม.4 

A15-ก-01 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบและพื้นฐานทางวศิกร
รม ม.4 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายณัฐชนน  ศรีเมือง 

A16 การพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  
ม.1 

A16-ก-01 การพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  
ม.1 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายณัฐชนน  ศรีเมือง 

A17 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

A17-ก-01 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์
การจัดการเรียนรู้ 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายเกียรติไกร  ทนันชัย 

A17-ก-02 นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
คร้ังที่ 13 

26,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายเกียรติไกร  ทนันชัย 

A18 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

A18-ก-01 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
งานอาชีพ 2 (การใช้เคร่ืองมือ
ช่างสร้างชิ้นงาน) 

15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายณัฐชนน  ศรีเมือง 

A18-ก-02 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
งานอาชีพ 2 (การเลือกวิชาชีพ) 

15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 

A18-ก-03 วิชาการงานอาชีพ 3 20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 

A18-ก-04 วิชางานอาชีพม.ปลาย 10,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

A18-ก-05 วิชาเลือกเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ม.
ต้น 

3,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 

  
A18-ก-06 วิชาเลือกเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ม.

ปลาย 
3,000 อุดหนุนวิทย์ 

การเรียนการสอน 
น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 

A18-ก-07 วิชาเลือกการแปรรูปผลิตผล
เกษตร 

10,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

น.ส. สุกัญญา  โชติวรรณพร 

A18-ก-08 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(คหกรรม) 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

A19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

A19-ก-01 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

70,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A19-ก-02 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : 
การจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง 

110,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A20 ค่ายพัฒนาทักษะเวทคณิต A20-ก-01 ค่ายพัฒนาทักษะเวทคณิต 10,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A21 พัฒนาทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

A21-ก-01 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 

16,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A21-ก-02 การพัฒนากระบวนการคิดโดย
กิจกรรมคณิตศาสตร์ 

18,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A22 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์   (Gifted 
Math) 

A22-ก-01 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์   (Gifted 
Math) 

0 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A23 ติวโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ A23-ก-01 ติวโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ 25,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A24 ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตร์นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

A24-ก-01 ค่ายพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคณิตศาสตร์นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A25 พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

A25-ก-01 พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

8,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A26 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

A26-ก-01 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A27 พัฒนาทักษะและความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

A27-ก-01 ค่าย English-Chinese-
Japanese Camp 

85,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A28 พัฒนาทักษะและความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่
สอง 

A28-ก-01 ภาษาจีน 21,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A28-ก-02 ภาษาญี่ปุ่น 12,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
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กิจกรรม 
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ผู้รับผิดชอบ 

A29 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและ
นำเสนอผลงานทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

A29-ก-01 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและ
นำเสนอผลงานทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

14,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30 ความร่วมมือด้านวิชาการกับ
โรงเรียนในต่างประเทศ 

A30-ก-01 กิจกรรม ความร่วมมือกับโรงเรียน 
Yishun Innova Junior College 
ประเทศสิงคโปร์  (ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย) 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30-ก-02 ความร่วมมือกับโรงเรียน Yishun 
Innova Junior College 
ประเทศสิงคโปร์   ณ โรงเรียน
Yishun  Innova Junior 
College ประเทศสิงคโปร์) 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30-ก-03 ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี (PCSHSCR - 
TGUSHS Collaboration 
Program 2021) 

240,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30-ก-04 ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (TGUSHS – 
PCSHSCR Collaboration 
Program 2021) 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30-ก-05 ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกับสถาบัน Toyota 
Kosen, Institute of National 
Colleges of Technology     
ประเทศญี่ปุ่น 

40,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A30-ก-06 การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน
สำหรับการไปศึกษาต่อ ณ 
National Institute of 
Technology (KOSEN) ประเทศ
ญี่ปุ่น 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A31 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ ์ A31-ก-01 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ ์ 9,520 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 

A32 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

A32-ก-01 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

6,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ 

A33 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ

A33-ก-01 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา : วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนรู้ภาษาสุขศึกษาและพล
ศึกษา   

A33-ก-02 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา : การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ 

A34 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและ
นำเสนอผลงานทางด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา 

A34-ก-01 แข่งขันทักษะกีฬา 100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ 

A34-ก-02 บาสเกตบอล 3x3 จุฬาภรณ์ฯ
เชียงราย คัพ คร้ังที่ 2 

8,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ 

A35 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

A35-ก-01 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางศิริพร ลิมปิวรรณ 

A36 วันสุนทรภู่ A36-ก-01 พิธีบวงสรวงสักการะท่านสุนทรภู่ 3,500 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A36-ก-02 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A36-ก-03 การแสดงวันสุนทรภู่ 26,500 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A37 วันภาษาไทยแห่งชาติ A37-ก-01 แช่งขันทักษะภาษาไทย 26,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A37-ก-02 การคัดเลือกครูและนักเรียนผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่นประจำปี
การศึกษา 2564 

4,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A38 ค่ายพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทย 

A38-ก-01 ค่ายพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านภาษาไทย 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทย  (เสริมนักเรียน
เรียนอ่อน) 

A39-ก-01 การเขียนสะกดคำตามคำบอก 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-02 การเขียนเรียงความ 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-03 การเขียนร้อยกรอง 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-04 การเขียนคัดลายมือสวยงาม 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-05 อ่านคล่อง  เขียนถูก ม. 1 2,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-06 นานาสาระภาษาไทย ม.3 2,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A39-ก-07 เตรียมความพร้อมพิชิตภาษาไทย  
O- NET ม.6 

2,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 

A40 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

A40-ก-01 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม : เสนอ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

72,360 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์
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A41 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

A41-ก-01 เปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง/ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นนักเรียนระดับชั้น ม.1 

1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายชัยนันท์ จินะพรม 

A41-ก-02 ”ท้องถิ่นศึกษา”  รายวิชา
ท้องถิ่นศึกษา(เพิ่มเติม) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี
การศึกษา 2563 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสายพิน วงษารัตน์ 

A41-ก-03 ”รัตนโกสินทร์ศึกษา”  รายวิชา
รัตนโกสินทร์ศึกษา  (เพิ่มเติม) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5  ปีการศึกษา 2563 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสายพิน วงษารัตน์ 

A42 สอวน.ภูมิศาสตร์ โครงการใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

A42-ก-01 สอวน.ภูมิศาสตร์ โครงการใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี มูลสวัสด์ิ 

A43 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

A43-ก-01 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในจังหวัดเชียงราย ชั้นม. 1 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A43-ก-02 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในจังหวัดเชียงราย ชั้น ม.4 

25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A43-ก-03 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นม.2 

40,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A43-พ-04 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นม.5 

60,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A44 ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นักเรียน A44-ก-01 ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นักเรียน 
ชั้น ม.2 

280,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A44-ก-02 ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นักเรียน 
ชั้น ม.4 

400,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A44-ก-03 ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นักเรียน 
ชั้น ม.5 

400,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A45 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 

A45-พ-01 บรรยายพิเศษทางวชิาการ 80,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A45-พ-02 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A45-พ-03 จัดทำบันทึกและวัสดุการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15,220 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A46 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม A46-พ-01 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 25,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A47 ลูกเสือ-เนตรนารี A47-พ-01 การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารีหลักสูตรระยะสั้น
(เข้มข้น) 

36,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A47-พ-02 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3,500 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

  
A47-พ-03 วันวชิราวุธ 3,500 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
นางยุวดี แสนทรงสิร ิ
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A47-พ-04 การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี การเดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรม 

67,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางยุวดี แสนทรงสิร ิ

A48 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร A48-พ-01 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

1,350 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A48-พ-02 รด.จิตอาสาปลูกป่าชุมชนต้นน้ำ
และสร้างฝายชะลอน้ำ 

7,750 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A48-พ-03 ปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนเข้ารับ
การฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้น
ปีที่ 1 

7,400 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A48-พ-04 อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชา
ทหารจราจร กู้ชีพ กู้ภัยจาก
อาคารถล่ม และแผ่นดินไหว 

23,500 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 

A49 ประชาสัมพันธ์และการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

A49-ก-01 ประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
นักเรียน 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 

A49-ก-02 สร้างความเข้าใจในระบบการรับ
สมัครนักเรียน 

40,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 

A49-ก-03 การจัดสอบรอบ 2 สำหรับ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

28,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 

A49-ก-04 การรายงานตัวและการมอบตัว 12,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 

A50 พัฒนางานวัดผล A50-ก-01 พัฒนางานวัดผลประเมินผล
ประจำปีการศึกษา 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนวมินทร์  วงค์ไชย 

A50-ก-02 การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

70,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 

A51 พัฒนางานทะเบียน A51-ก-01 พัฒนางานทะเบียน 15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายนวมินทร์  วงค์ไชย 

A52 พัฒนาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม A52-ก-01 ค่าย Design Thinking and 
Science Communication 

120,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-02 Biock course "Inquiry and 
Nature of Science" 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-03 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 45,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-04 Biock course "Science 
Seminar" 

19,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-05 Biock course "Creative 
Thinking and Innovation" 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-06 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2 50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-07 "Science Faur Student's 
Research and Innovation" 

80,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A52-ก-08 รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 1 

40,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 
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A52-ก-09 รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 2 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายอเนก  ไชยบุตร 

  
A52-ก-10 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชาโครงงาน 
400,000 อุดหนุนวิทย์ 

การเรียนการสอน 
นายอเนก  ไชยบุตร 

A53 พัฒนาการแนะแนว A53-พ-01 เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (แนะแนว) 

50,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสายสมร  ใจสบื 

A53-พ-02 พัฒนางานงานแนะแนว 25,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสายสมร  ใจสบื 

A54 สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ A54-พ-01 Work Shop การให้คำปรึกษา
นักเรียนเบื้องต้น 

5,800 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสายสมร  ใจสบื 

A54-พ-02 มา-หา สารความสุข 8,500 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสายสมร  ใจสบื 

A54-พ-03 รุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง 7,200 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสายสมร  ใจสบื 

A55 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

A55-ก-01 Gifted Science &Technology 60,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A56 ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ ต้น - ปลาย (O-Net) 

A56-ก-01 ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ ต้น - ปลาย (O-Net) 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A57 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

A57-ก-01 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
การสอน (จัดซื้ออุปกรณ์หมึก
พิมพ์RISO ลวดเย็บกระดาษ และ
กระดาษ) 

1,150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A57-ก-02 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
การสอน (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน) 

27,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A57-ก-03 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
การสอน (จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์
สำนักงาน) 

23,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A58 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
ระดับชั้นม.1 

A58-ก-01 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
ระดับชั้นม.1 

70,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A59 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
ระดับชั้นม.4 

A59-ก-01 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
ระดับชั้นม.4 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A60 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ A60-ก-01 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 258,420 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A61 บริการวิชาการ A61-ก-01 โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง 50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A61-ก-02 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A61-ก-03 การให้บริการทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายปรีชา  หยีดน้อย 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

A62 การสอนแบบเจาะลึก Gin. A62-ก-01 การสอนแบบเจาะลึก Gin. 500,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษร
สุวรรณ์ 

A63 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการแบบกลุ่มสนใจ CSG. 

A63-ก-01 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุ่ม
สนใจ CSG. 

600,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

A64 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

A64-ก-01 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก ตามวงค์ 

A65 สืบสานงานพระราชดำริ A65-ก-01 สืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

A65-ก-02 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

A65-ก-03 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

A66 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

A66-ก-01 ห้องสมุดมีชีวิต 300,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอรุณี ผ่องใส 

A67 ส่งเสริมรักการอ่าน A67-ก-01 ส่งเสริมรักการอ่าน 120,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางอรุณี ผ่องใส 
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ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

C01 ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  
  
  

C01-ก-01 การเลือกต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน 

5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C01-ก-02 เพื่อนแสนดี พี่ยอดเยี่ยม 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C01-ก-03 คนดีศรีจุฬาภรณ์ 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C01-ก-04 พี่ยอดดี น้องยอดเด่น  
เพื่อนยอดเยี่ยม 

0 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02 วันสำคัญ 
  
  
  
  
  
  

C02-ก-01 วันมาฆบูชา 3,500 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-02 วันอำลาอาลัย 25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-03 ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับ
ประกาศนียบัตร 

25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-04 รับขวัญน้องใหม ่ 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-05 วันวิสาขบูชา 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-06 วันสิ่งแวดล้อมโลก 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C02-ก-07 วันอาสาฬหบูชา/กิจกรรม
เข้าพรรษา 

5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03 งานรัฐพิธี 
  
  
  
  
  
  
  

C03-ก-01 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอตุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-02 พิธีไหว้สาแม่ฟา้หลวง 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-03 วันปิยมหาราช 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-04 วันพ่อแห่งชาติ 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-05 วันเจษฎาบดินทร์ 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-06 วันจักรี 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-07 วันสถาปนาโรงเรียน 25,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-08 วันตานหาแม่ฟ้าหลวง 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
  
  
  

C03-ก-09 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-10 วันแม่แห่งชาติ 13,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-11 วันรำลึกวีรชนผู้เสียสละ 1,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  

C03-ก-12 วันเยาวชนแห่งชาติ 1,500 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C04 กิจกรรมนักเรียน 
  
  
  

C04-ก-01 วันลอยกระทง/ฤดูหนาว 30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C04-ก-02 วันพรปีใหม ่ 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C04-ก-03 วันเด็กแห่งชาติ 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C04-ก-04 วันไหว้ครู 15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C05 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ประจำ ม.1 และ ม.4 

C05-ก-01 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ประจำ ม.1 และ ม.4 

60,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C06 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
(Personal Development) 

C06-ก-01 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
(Personal Development) 

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C07 ต่อต้านยาเสพติด 
  

C07-ก-01 วันงดสูบบุหร่ีโลก 3,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C07-ก-02 วันต่อต้านยาเสพติด 5,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C08 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการอยู่ประจำ (ซัก
รีดเสื้อผ้า) 

C08-น-01 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการอยู่ประจำ 
(ซักรีดเสื้อผ้า) 

1,300,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C09 จัดซื้อเคร่ืองแบบและอุปกรณ์
สำหรับนักเรียนพักประจำ 

C09-น-01 จัดซื้อเคร่ืองแบบและอุปกรณ์
สำหรับนักเรียนพักประจำ 

3,720,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C10 โภชนาการโรงเรียน 
  
  
  
  
  

C10-น-01 จัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสด 
อาหารแห้ง นม และวัสดุของใช ้

18,500,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-02 จัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะประกอบ
อาหารและใส่อาหาร 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-03 จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีทำ
ความสะอาด 

80,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-04 จัดซื้อตู้เย็นแช่อาหารสด 40,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-05 จัดซื้อ จัดจ้างระบบบ่อบำบัด 30,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-06 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบ
แก๊ส และเปลี่ยนเตาแก๊สใหม ่

130,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

C10-น-07 จัดซื้อ จัดจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเตรียมอาหารและ
ปรุงอาหาร 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-08 จัดซื้อ จัดจ้างบุผนังภายในห้อง
ประกอบอาหารด้วยสะแตนเลส 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-09 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-10 จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ซ่อม
บำรุงฝ่ายปรุงอาหารและบริการ
อาหาร 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-11 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบำรุงแอร์
ห้องอาหาร 

215,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-12 อบรมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างงาน
โภชนาการ 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-13 การศึกษาดูงานโภชนาการ  50,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

ว่าที่ร.ต.นฤพล ทองสุข 

C10-น-14 ผลิตและให้บริการน้ำด่ืม 220,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

นายปรีชา หยีดน้อย 

C10-น-15 ซ่อมบำรุงเคร่ืองผลิตน้ำด่ืม 50,000 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

นายปรีชา หยีดน้อย 

C11 ค่ายคณุธรรมจริยธรรม 
  

C11-พ-01 ค่ายยุวชนคนคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ม.1 

84,520 กิจกรรม 
พัฒนาผุ้เรียน 

นายชัยนันท์ จินะพรม 

C11-พ-02 ค่ายยุวชนคนคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ม.4 

137,600 กิจกรรม 
พัฒนาผุ้เรียน 

นายชัยนันท์ จินะพรม 

C12 ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
  

C12-ก-01 การบำรุงซ่อมแซม ครุภัณฑไ์ฟฟ้า 
ประปาและอุปกรณ์ทำความ
สะอาดสำหรับหอพัก 

745,365 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C12-ก-02 การบำรุงส่วนการบรรเทาสา
ธารณภัยงานหอพักนักเรียน 

7,200 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C13 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน C13-ก-01 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

34,300 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ  วีรศิลป ์

C14 ปรับปรุงและพัฒนางานสำนักงาน
หอพักนักเรียน 

C14-ก-01 ปรับปรุงและพัฒนางาน
สำนักงานหอพักนักเรียน 

60,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C15 ทักษะชีวิต C15-ก-01 ทักษะชีวิต 44,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C16 ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ C16-ก-01 ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 6,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายชัยนันท์  จินะพรม 

C17 งานวินัยและนิติการ C17-ก-01 งานวินัยและนิติการ 2,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C18 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ C18-ก-01 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ 62,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์

C19 คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัล
พระราชทานประจำปี 

C19-ก-01 คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัล
พระราชทานประจำปี 

8,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายจุลดิษฐ วีรศิลป ์



 
 
 

51 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

C20 ห้องนอนสะอาด หอพักน่าอยู่ C20-ก-01 ห้องนอนสะอาด หอพักน่าอยู่ 45,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ 

C21 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
  

C21-ก-01 ประชุมเปิดภาคเรียน 2/63 21,250 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายธวัฒน์ ก้างออนตา 

C21-ก-02 ประชุมเปิดภาคเรียน 1/64 21,250 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายธวัฒน์ ก้างออนตา 

C21-ก-03 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 77,500 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายธวัฒน์ ก้างออนตา 

C22 พัฒนางานพยาบาล 
  
  

C22-ก-01 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์ 152,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

C22-ก-02 นักเรียนสุขภาพดี (งานอนามัยใส่
ใจสุขภาพ) 

34,335 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

C22-ก-03 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 15,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

C23 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน C23-บ-01 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 216,000 บริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์ 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

C24 วัยใส ใส่ใจสขุภาพ C24-บ-01 วัยใส ใส่ใจสขุภาพ 324,000 บริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์ 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

52 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

D01 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนา
นักเรียน ครูและบุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D01-ก-01 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
เก่ียวกับ STEM Education 

600,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-02 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-03 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเคมี 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-04 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาชีววิทยา     

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-05 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาฟิสิกส์ 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-06 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-07 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 

300,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-08 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 

150,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-09 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาอื่น ๆ 

300,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D01-ก-10 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

360,560 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D02 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค D02-น-01 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคนักเรียน  3,464,800 อุดหนุนวิทย์ 
นักเรียนประจำ 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D03 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 

D03-ก-01 ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 

100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D04 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
การจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  

D04-ก-01 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

50,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D05 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
Internal Quality Assurance 
(IQA) 
  

D05-ก-01 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา Internal 
Quality Assurance (IQA) 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสายพิน  วงษารัตน์ 

D05-ก-02 เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการ
ประเมินภายนอกรอบสี่ (สมศ.) 

10,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสายพิน  วงษารัตน์ 

D06 การพัฒนางานระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  
  

D06-ก-01 พัฒนางานการเงินและบัญชี     100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางสุนีย์  ยาม ี

D06-ก-02 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ 100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์ 

D06-ก-04 พัฒนางานสารสนเทศ 33,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางมนัสชนก  ตามวงค์ 



 
 
 

53 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
  

D06-ก-05 พัฒนางานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

83,200 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

นางประภัสสร  ทับทอง 

D06-ร-03 พัฒนางานแผนงาน 58,440 อุดหนุนทั่วไป นางประภัสสร  ทับทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

54 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ 2564  
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณ

กิจกรรม 
ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

B01 พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 
  
  
  
  
  
  

B01-ก-01 พัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์
และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 

43,730 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบภาพห้องเรียน 75,760 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-03 ปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียน 30 ห้อง 209,700 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-04 จัดซื้อแอมป์สำหรับระบบการะจายเสียงโซนหน้า 32,900 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-05 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ห้องจุฬาภรณ์2-3-4 52,150 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-06 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 57,760 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B01-ก-07 จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบำรุงสำหรับงานโสตทัศน
ศึกษา 

20,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบุญเลิศ  จรัส  

B02 ปรับปรุงภูมิทศัน์
งานอาคารสถานที ่
  
  
  
  
  
  
  
  

B02-ก-01 ซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ (ไฟฟ้า,ประปา,
เคร่ืองมือ,วัสดุอุปกรณ์,เคร่ืองปรับอากาศ) 

430,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-02 ทำพนังกั้นตลิ่งน้ำหน้าอาคารอำนวยการถึงหน้า
หอสมุด 

180,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-03 ติดต้ังโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์รอบบริเวณ
โรงเรียน 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-04 จ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 110,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-05 ทำตะแกรงกันนกชั้นดาดฟ้า หอพัก 4 - หอพัก 5 220,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-06 หลังคาคลุมทางเดินจากหอพัก 3 ถึงหอประชุม
แคแสด 

200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-07 ทำถนนคอนกรีต  100,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-08 เปลี่ยนป้ายหอประชุมแคแสด 30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B02-ก-09 จุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

30,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  

B03 พัฒนางาน
ยานพาหนะ 
  
  

B03-ก-01 สร้างโรงจอดรถ 450,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบรรจง  อาทิตย์สาม  

B03-ก-02 ซ่อมแซมและการบำรุงรักษายานพาหนะ 350,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบรรจง  อาทิตย์สาม  

B03-ก-03 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นายบรรจง  อาทิตย์สาม  

B04 พัฒนางานปฏคิม B04-ก-01 ปรับปรุงห้องปฏิคม 180,000 อุดหนุนวิทย์ 
การเรียนการสอน 

 นางสาวพัชรี  คงพันธ์  

 
  B04-ก-02 รับรองบุคลากรภายในและภายนอก 200,000 อุดหนุนวิทย์ 

การเรียนการสอน 
 นางสาวพัชรี  คงพันธ์  
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ตาราง  แสดงรายละเอียดงบประมาณ กลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
รหัส

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

งบประมาณ
กิจกรรม 

ประเภทเงิน
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

E01 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

E01-ก-01 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 40,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร  

E02 ปรับปรุงข้อมูลบอร์ดโรงเรียน E02-ก-01 ปรับปรุงข้อมูลบอร์ดโรงเรียน 70,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E03 การพัฒนางานระบบการ
บริหารการจัดการด้านการ
บริหารงานอำนวยการ 

E03-ร-01 การพัฒนางานระบบการบริหารการ
จัดการด้านการบริหารงานอำนวยการ 

240,000 อุดหนุนทั่วไป น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E04 งานสารบรรณโรงเรียน E04-ก-01 งานสารบรรณโรงเรียน 20,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E05 งานประชาสัมพันธ์ E05-ก-01 งานประชาสัมพันธ์ 20,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E06 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากร 

E06-ก-01 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 50,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E07 งานบุคลากร E07-ก-01 งานบุคลากร 20,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

น.ส.สุกัญญา  โชติวรรณพร 

E08 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบคุลากรใน
กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ 
  
  
  
  
  
  

E08-ก-01 พัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของ
ภาษา 

960,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-ก-02 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสาขาที่ขาดแคลน (ครูอัตราจ้าง) 

567,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-ก-03 สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(เจ้าหน้าที่สำหรับงานวิชาการ) 

1,323,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-ก-04 สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

3,457,440 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-ก-05 สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่าง ๆ) 

1,323,000 อุดหนุนวิทย์การ
เรียนการสอน 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-น-06 สรรหาและพัฒนาครูหอพักและ
บุคลากรปฏบิัติงานในหอพัก 

3,195,200 อุดหนุนวิทย์
นักเรียนประจำ 

นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

E08-ร-07 สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(เจ้าหน้าที่และคนงานโภชนาการ) 

2,351,160 อุดหนุนทั่วไป นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์  

 



 

 

 
     

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

การกำกับติดตาม 
  

• จัดทำรูปแบบการกำกับ  ติดตามงาน 

• จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 

• กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การกำกับ 

ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

5 การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน บทที่  
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การประเมินผล 
 

• แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

• สร้างเครื่องมือประเมินผล 

• ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างดำเนินโครงการเพ่ือดู
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  และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ 

3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    

 เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง หรือ

ตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ 

ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/

โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการ

ต่อไป 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

ได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการไว้ ดังนี้ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผล 
 

เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ 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 

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ดำเนินการ 

ระหว่าง 

ดำเนินการ 

หลัง 

ดำเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................................ 
ชื่อกิจกรรม : .................................................................................... ......................................................................... 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ : ............................................................................................................................. ................. 
กลุ่มบริหาร : ................................................................................................................................ ............................. 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
......................................................................................................................................... ........................................... 
........................................................................................................ ............................................................................ 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
การดำเนินงาน 
  ดำเนินการแล้ว  กำลังดำเนินการ  ไม่ได้ดำเนินการ 
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ตามแผน (บาท) ใช้จริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
เงินอุดหนุนวิทยาศาสตร ์    
เงินอุดหนุนรายหัว    
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………..    

รวมทั้งสิ้น    

สรุปการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ............................... 
 ตามแผน  ต่ำกว่าแผน..............................บาท    สูงกว่าแผน..................................บาท 
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ความสำเร็จของเป้าหมาย 
เป้าหมาย ตามแผน ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิตร้อยละ 
90 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะชีวิต 
ทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตภายในและ
ภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่าระดับ 4 

นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะชีวิต 
ทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตภายในและ
ภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับ 4.52 

 
หลักฐานอ้างอิง 
  โครงการ/กิจกรรม 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คำสั่งแต่งตั้งในการดำเนินกิจกรรม 
  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
  แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
  กำหนดการ 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
  ภาพถ่ายกิจกรรม 
  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ).................................................................................  
 
การประเมินผลการดำเนินงาน  

กรุณาใส่เครื่องหมาย/ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. ผลการดำเนนิกิจกรรม/งาน/โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     
2. ผลสำเร็จของกิจกรรม/งาน/โครงการนี้บรรลุวัตถปุระสงค์เพียงใด     
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รบัเหมาะสมเพียงใด     
4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิานเพียงพอ     
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     
6. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการอยู่ในระดับใด     
7. ขั้นตอนการดำเนนิงานเปน็ไปตามกำหนดเวลาเพียงใด     
8. งาน/โครงการ/กิจกรรมสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด     

สรุประดับคะแนนเฉลี่ย  
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เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลีย่  ดังนี้    

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 ผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   1.51-2.50 ผลการดำเนินงานพอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   2.51-3.50 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.51-4.00 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก 
 

 สรุปผลการประเมินโดยรวมของ งาน / โครงการ / กิจกรรม  
    ดีมาก       ดี   พอใช้         ปรับปรุง 

 
 

ผู้รายงาน.............................................................  
ตำแหน่ง.............................................................. 
เบอร์โทร............................................................. 
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• ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

• คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Work shop) 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

• ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

• กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ภาคผนวก บทที่  
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ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจัดเตรียมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค. 63 - ประชุมหารือฝ่ายบรหิาร เพื่อวางแผนการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงาน 

2 ก.ค. 63 - ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทุกคน เพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทาง วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

- คณะครูและบุคลากรทุกคน 

3 ก.ค. 63 - ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้ งานดำเนินการเขียน
โครงการ/งานประจำปงีบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม. 36 มาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหนา้งาน 
- ทุกฝ่ายงาน 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

4 ก.ค. 63 - เลขาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน  
รวบรวมโครงการตามกลุ่มบรหิารงาน  ส่งโครงการที่พิมพ์
เสร็จแล้วพร้อมแผ่น CD ให้งานแผนงาน  

- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ทุกงาน 

5 ก.ค. 63 - งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน 
ติดตามโครงการ 

- งานแผนงาน 

6 1 ส.ค. 63 - ประชุมสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
  วิเคราะห์ แก้ไข เพ่ิมเติม จัดพิมพ์ และทำรูปเล่ม 

- ฝ่ายบริหาร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหนา้งาน 
- งานแผนงาน 

7 1-15 ส.ค. 63 - งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน   
จัดพิมพ์และทำรูปเล่ม 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 

8 23 ก.ย.63 - นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 

- งานแผนงาน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
9 ต.ค. 63 - ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ เตรียมจดัทำสรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
- งานแผนงาน 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

10 ต.ค. 63 นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 พร้อมส่งรูแบบสรุปโครงการทั้งหมด  

- งานแผนงาน 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจัดเตรียมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
11 1 ต.ค. 63 – 31 

มี.ค. 64 
- ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการตามโครงการ 

ไตรมาสที่ 1 และ 2 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานการเงิน/งานพัสด ุ

12 27-31 มี.ค. 64 ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ เตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

13 มี.ค. 64 นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 พร้อมส่งรูแบบสรุปโครงการทั้งหมด 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14 1 เม.ย.64 –  
14 ก.ย. 64 

ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระการเรยีนรู้  
ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 3 และ 4 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ทุกงาน 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

15 15 ส.ค. 64 สิ้นสุดการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปี
งบประมาณ 2564   

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

16  15-30 ส.ค. 64 ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-กลุ่มงานแผนงานตดิตามการรายงานโครงการคงค้าง 

- ผู้รับผดิชอบโครงการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

17 1 ก.ย. 64 - รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงานและสารสนเทศ  
- คณะกรรมสถานศึกษา 

 
   หมายเหตุ : ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

ขั้นตอน การดำเนินการ/กิจกรรม 
1. การทบทวนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน  เพ่ือดำเนินการ 
1) วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
2) ทิศทางการจัดการศึกษา 
3) วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
5) ประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 
6) ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการ ฯลฯ 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 

ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการ 

1) การประชุมสัมมนา 
- การกำหนดตำแหน่ง ทิศทางการดำเนินการ 
- พิจารณาความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ ผลการประเมินภายใน

ภายนอก กรอบงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

- ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
- กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- ประมาณการและค่าคาดการณ์การใช้ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น 

งบประมาณ อัตรากำลัง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
3) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. การอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับสมบูรณ์ 
1) เสนอต่อที่ประชุมกรรมการฯ/คณะทำงาน 
2) เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
3) เสนอต่อกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4. การติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
1) รายงาน รอบ 6 เดือน  (รายงานผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน) 
2) รายงานรอบ 12 เดือน (รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาและกลุ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 



 
 

75 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนฯ 

2. ประชุม สัมมนา เพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทาง 

3. คณะทำงานเสนอ(ร่าง)
แผนปฏิบัติการ 

4. รับฟังความคิดเห็นและ
ปรับปรุงแผนฯ 

5. เสนอที่ประชุมกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มโรงเรียนจฬุาภรณ ์

ปรับปรุง/แกไ้ข 

6. จัดทำแผนและงบประมาณ
ฉบับสมบรูณ ์

7. จัดประชุม ช้ีแจง เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แผนปฏิบตัิการ 

8. ติดตามและประเมินผล 

9. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

สิ้นสุด 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เป็นไปตามแผน 
ไม่เป็นไปตามแผน 
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