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คํานาํ
        แผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ 2565 โรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดทําขึ�น 
 เพื�อเป�นคู่มือในการบรหิารจัดการศึกษา และเป�นแนว
ทางในการดาํเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องเชื�อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป�าประสงค์
กลยุทธ์และแนวทางในการดาํเนินงานเพื�อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการ
ดาํเนินงาน ความสาํเรจ็ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั�นยัง
คํานึงถึงความเชื�อมโยงกับนโยบายรฐับาลด้านการศึกษา
ยุทธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน นอกจากนั�น
ยังคํานึงถึงภารกิจหลักที�จะต้องเรง่ดาํเนินการเพื�อให้เป�น
ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ�มเติม ฉบับที� 2 พ.ศ.2545 ที�มุ่งเน้น
สาระสาํคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื�อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป�นไปเพื�อพัฒนา
คุณภาพคนไทยและสังคมไทยอย่างยั�งยืน

         แผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ 2565 ฉบับนี�
เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนรว่มของครู บุคลากร
และฝ�ายบรหิารทุกคน จึงหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี�จะ
นาํไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อย่างเป�นรูปธรรมยิ�งขึ�น

งานแผนงาน
กลุ่มบรหิารงบประมาณ

โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม                                             
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน    

ประมาณการรายรบัประจาํป�งบประมาณ 2565
การจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565 
สรุปการจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565
สรุปจาํนวนโครงการกิจกรรมประจาํป�งบประมาณ 2565
กรอบการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัว

รายละเอียดโครงการกิจกรรมตามกรอบการใช้จ่าย              
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      จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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บทที�  1

      โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 ประกาศจัดตั�ง เมื�อวันที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ใช้ชื�อว่า
“โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ�า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีจังหวัดเชียงราย” 
ต่อมาวันที� 29 ธันวาคม พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเปลี�ยนชื�อเป�น “โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย”
       โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป�น 1 ใน 12
โรงเรยีน ที�กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ จัดตั�งขึ�น
เพื�อเฉลิมพระเกียรติ เนื�องในวโรกาสที�สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ เมื�อวันที� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป�นโรงเรยีนที�มี
วัตถุประสงค์การจัดตั�งเพื�อสนับสนุนและผลิตกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม สนองตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ีที�ทรงมุ่งมั�นส่งเสรมิคุณภาพชีวิตในด้านความเป�น
อยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ�นห่างไกลโดย
ให้โอกาสแก่เยาวชนที�มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี�
ตั�งแต่เยาว์วัย ป�จจุบันเป�นโรงเรยีน ที�อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์
สาํหรบันักเรยีนที�มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยจัดการเรยีนการสอนตั�งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รบัอนุญาต
ให้ใช้ที�ดินสาธารณะประโยชน์ของตําบล รอบเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย บรเิวณบ้านป�ายางมนเป�นที�ตั�ง
โรงเรยีนมีเนื�อที� 149 ไร ่2 งาน 86 ตารางวา โดยความรว่มมือ
จากนายบุญธรรม กันทาสุวรรณ กํานันตําบลรอบเวียง นายศรี
พงษ์ อยู่มั�น นายอําเภอเมืองเชียงราย ดร.เฉลิมชัย รตันประยูร
ผู้อํานวยการการสาํนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้
การกํากับดูแล และเห็นชอบของนายคํารณ บุญเชิด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลพื�นฐานของโรงเรียน

ประวัติและความเป�นมา



         โรงเรยีนดําเนินการรบันักเรยีนครั�งแรกในชั�น
มัธยมศึกษาป�ที� 1 และ ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 ชั�นละ 1
ห้องเรยีน รวม 2 ห้องเรยีน เป�ดเรยีนวันแรกเมื�อวันที�
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ�งในขณะนั�นอาคารเรยีน
และอาคารประกอบต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง
โรงเรยีน จึงขออนุญาตใช้สถานที�เรยีนชั�วคราวที�สถาบัน
ราชภัฏเชียงราย 1 ป�การศึกษา และเมื�อภาคเรยีนที� 1 
ป�การศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารครสิตจักรภาคที� 2
เชียงราย เป�นสถานที�เรยีนและได้ย้ายมาเรยีนในสถาน
ที�ป�จจุบัน เมื�อวันที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
          โรงเรยีนเป�นโรงเรยีนสหศึกษารูปแบบพักประจาํ
มีการเรยีนการสอนนักเรยีนตั�งแต่ระดับมัธยมศึกษาป�
ที� 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ที� 6 ต่อมาในป�การศึกษา 2550 
กลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั�ง 12 โรงเรยีน
ทั�วประเทศได้รว่มมือกับสาํนักคณะกรรมการศึกษาขั�น
พื�นฐาน (สพฐ.) และโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ�งเป�น
โรงเรยีนวิทยาศาสตรต้์นแบบของรฐัแห่งแรกที�มุ่งเน้น
การผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที�มีคุณภาพเทียบเคียงกับ
นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั�นนาํของนานา
ประเทศ แต่เนื�องด้วยโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์
สามารถผลิตนักเรยีนได้เพียงป�ละ 240 คน ซึ�งมีจาํนวน
ไม่เพียงพอ จึงได้เป�ดห้องเรยีนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรยีน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั�ง 12 แห่ง นักเรยีนจาํนวน 288
คน โดยนอกเหนือจากนักเรยีนที�รว่มโครงการใน
ห้องเรยีนวิทยาศาสตรแ์ล้ว นักเรยีนทุกคน ก็ได้รบั
การเรยีนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน
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        ป�จจุบัน โรงเรยีนได้รบัการพัฒนาเป�นโรงเรยีน
วิทยาศาสตรภ์ูมิภาค ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื�อวันที�
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ
เป�นการเพิ�มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ซึ�งกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคทั�วประเทศ และให้โอกาสกับผู้มีความสามารถ
พิเศษที�ขาดแคลนทุนทรพัย์ในภูมิภาคนั�น ๆ
        นอกจากนี� เพื�อเป�นฐานในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้มีปรมิาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศที�สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพื�อ
สรา้งความรูแ้ละนวัตกรรมได้ ตลอดจนเพื�อเป�นต้น
แบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอน วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์ห้มี
ประสิทธิภาพมากขึ�นต่อไปและตามประกาศสาํนัก
พระราชวัง ลงวันที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ีได้พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี�ยน
นามโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เป�น “โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai”



เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แหล่งเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์

PCSHSCR
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อัตลักษณ์ของนักเรียน
มีภูมิรู  ้ภูมิธรรม และภูมิฐาน

ตราประจําโรงเรียน
ได้รบัพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร  ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร  ีประกอบด้วย

พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
อักษร จ สีแสด และ ภ สีนํ�าเงิน อยู่ภายใต้พระจุล
มงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร  ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
แพรแถบด้านล่างตรา สีนํ�าเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มี
ข้อความชื�อโรงเรยีนสีเหลืองทอง
ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั�ง
สองข้าง

คําขวัญ
รกัษ์ศักดิ�ศรมีีคุณธรรม  
นาํวิชาการ  สืบสานงานพระราชดาํริ

ปรัชญา
ป�ฺญายตฺถํวิปสฺสติ 
“คนย่อมเห็นเนื�อความด้วยป�ญญา”

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0


สีประจําโรงเรียน 
สีนํ�าเงิน เป�นสัญลักษณ์ของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์
สีแสด เป�นสีประจาํ วันพฤหัสบดี
วันประสูติของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

PCSHSCR
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ต้นไม้ประจําโรงเรียน
ต้นแคแสด เป�นต้นไม้ที�ให้
ดอกสีแสด และเป�นไม้ที�โต
เรว็สามารถขึ�นได้ทุกพื�นที�

ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1. ดร.เฉลิมชัย        รตันประยูร        (  1 ก.ค. 2536 – 13 ม.ค. 2537 )
2. นางกัลยาณีย์      สินสกุล             (14 ม.ค. 2537 – 25 ส.ค. 2539 )
3. นายศรวีรรณ       ป�นใจ                (26 ส.ค. 2539 – 31 ม.ค. 2544 )
4. นายอุทิศ             สิทธิยศสมบัติ    (  1 ก.พ. 2544 –  7 พ.ค. 2546 )
5. นายทวีศักดิ�         พิพัฒนาศักดิ�     (  8 พ.ค. 2546 –  3 ม.ค. 2550 )
6. นายกิตติโชต       ห้อยยี�ภู่             (  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. นายการนัต์         จันทรานันต์        (  7 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2558 )
10. นายสุเมธ          เจตป�ยวัฒน์       (  3 ธ.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 )
11. นายประดิษฐ์      โพธิกลาง          (  9 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2563 )
12. ดร.วันสว่าง       สิงห์ชัย             (15 ม.ค. 2564 –  ป�จจุบัน )



การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดอื�นๆ
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โรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรยีนในโครงการตามพระราชดําริ
โรงเรยีนสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนสีขาว
โรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรยีนสุจรติ
โครงการรณรงค์ป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด   
 (TO BE NUMBER ONE) (สป.)
โครงการป�องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดใน        
 สถานศึกษา (สป.)
โครงการสรา้งเครอืข่ายเฝ�าระวังและแก้ไขป�ญหา        
 ยาเสพติด (สพฐ.)
โครงการขับเคลื�อนการจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา
(STEM EDUCATION) (สพฐ.)
โครงการขับเคลื�อนสะเต็มศึกษา (สสวท.)
โครงการปรบัการเรยีนเปลี�ยนวิธีการสอนของ           
 ครูวิทยาศาสตร  ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             
 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (สสวท.)
โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและ         
 ส่งเสรมินักเรยีนที�มีความสามารถพิเศษ                  
 ด้านวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               
 เพื�อยกระดับสู่มาตรฐานสากล (สสวท.)
สถานศึกษาพอเพียง
โครงการ "โรงเรยีนสวย ภูมิทิศน์สดใส ปลอดภัย 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
      ไรม้ลพิษ"



โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั�งหมด 12 แห่ง ตามพื�นที�บรกิารของโรงเรยีนซึ�งอ้างอิง
ตามเขตพื�นที�การศึกษาในช่วงที�ก่อตั�งโรงเรยีน ดังนี�
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เขตพื�นที�บรกิาร : เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร  ่แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เขตพื�นที�บรกิาร : นครศรธีรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎรธ์านี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เขตพื�นที�บรกิาร : ตรงั ภูเก็ต กระบี� พังงา ระนอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เขตพื�นที�บรกิาร : บุรรีมัย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ  ศรสีะเกษ  สุรนิทร  ์ มหาสารคาม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เขตพื�นที�บรกิาร : มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม  ยโสธร รอ้ยเอ็ด อํานาจเจรญิ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เขตพื�นที�บรกิาร : สตูล ยะลา นราธิวาส ป�ตตานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เขตพื�นที�บรกิาร : เพชรบุร  ีราชบุร  ีกาญจนบุร  ีประจวบคีรขีันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
เขตพื�นที�บรกิาร : เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เขตพื�นที�บรกิาร : พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
เขตพื�นที�บรกิาร : ลพบุร  ีชัยนาท พระนครศรอียุธยา สระบุร  ีสิงห์บุร  ีอ่างทอง อุทัยธานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เขตพื�นที�บรกิาร : ปทุมธานี นครปฐม นนทบุร  ีสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
เขตพื�นที�บรกิาร : ชลบุร  ีจันทบุร  ีฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุร  ีระยอง สระแก้ว
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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%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%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%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
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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%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%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%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%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
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

คณะกรรมการที�ปรกึษาโรงเรยีน

ชมรมศิษย์เก่า

สมาคมผู้ปกครองและครู

เครอืข่ายผู้ปกครอง

กลุ่มอํานวยการ กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั�วไป
กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนและหอพัก

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
ฝ�ายบรหิารงานบุคคล
ฝ�ายบรหิารงานธุรการ
ฝ�ายเลาขานุการ
โรงเรยีน
ฝ�ายชุมชนสัมพันธ์

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
ฝ�ายบรหิารหลักสูตรและ
จัดการเรยีนรู ้
ฝ�ายบรหิารงานทะเบียนและ
วัดผล
ฝ�ายส่งเสรมิและพัฒนาครู
ฝ�ายพัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรยีนรู ้
ฝ�ายพัฒนาและส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
ฝ�ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
ฝ�ายบรหิารงานการ
เงิน
ฝ�ายบรหิารงานบัญชี
ฝ�ายบรหิารงานพัสดุ
ฝ�ายตรวจสอบภายใน
ฝ�ายนโยบายและแผน
งาน

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
ฝ�ายอาคารสถานที�และ
สาธารณูปโภค
ฝ�ายประชาสัมพันธแ์ละ
โสตทัศนศึกษา
ฝ�ายสวัสดิการและ
บรกิารบุคคล

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
ฝ�ายบรหิารหอพัก
นักเรยีน
ฝ�ายกิจการนักเรยีน
ฝ�ายบรหิารงาน
สวัสดิการและบรกิาร
นักเรยีน

โครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน

PCSHSCR
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รองผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มอํานวยการ

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
กลุ่มอํานวยการ ฝ�ายบรหิารงานบุคคล ฝ�ายบรหิาร

งานธุรการ
ฝ�ายเลขานุการ
โรงเรยีน

งานสาํนักงานกลุ่มอํานวยการ
งานแผนงานกลุ่มอํานวยการ
งานเลขานุการกลุ่มอํานวยการ
งานพัสดุกลุ่มอํานวยการ
งานบุคลากรกลุ่มอํานวยการ
งานประเมินผลกลุ่มอํานวยการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มอํานวยการ
งานสวัสดิการกลุ่มอํานวยการ
งานประสานการบรหิารโรงเรยีน

งานบรรจุแต่งตั�งและออกจาก
ราชการ
งานวนิยัและรกัษาวนิยับุคลากร
งานการรบัและสง่มอบงาน
งานทะเบยีนประวติัและทําเนยีบ
บุคลากร
งานเครื�องราชอิสรยิาภรณ์
งานจดัจา้งชั�วคราว
งานรายงานผลและประเมนิผล
การปฏิบติังานบุคลากร
งานเลื�อนขั�นเงินเดอืน เพิ�มค่าจา้ง
งานอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง่

งานสารบรรณ
งานการประชุม
บุคลากร
งานบรกิารเอกสาร 

      สิ�งพิมพ์ คํารอ้ง

งานเลขานุการ
โรงเรยีน

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
งานสมาคมผูป้กครอง
นกัเรยีนและครู
งานสมาคมนกัเรยีนเก่า

ฝ�ายชุมชนสัมพันธ์

PCSHSCR
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รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารวิชาการ

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
กลุ่มบรหิารวิชาการ

งานสาํนกังานกลุม่
บรหิารวชิาการ
งานแผนงานกลุม่
บรหิารวชิาการ
งานเลขานกุารกลุม่
บรหิารวชิาการ
งานพสัดกุลุม่
บรหิารวชิาการ
งานบุคลากรกลุม่
บรหิารวชิาการ
งานประเมนิผลกลุม่
บรหิารวชิาการ
งานประกันคณุภาพการ
ศึกษากลุม่บรหิาร
วชิาการ
งานโรงเรยีนเครอืขา่ย
และบรกิารวชิาการ
ชุมชน
งานสวสัดกิารกลุม่
บรหิารวชิาการ

ฝ�ายบรหิาร
หลักสูตรและ
จัดการเรยีนรู ้

ฝ�ายบรหิารงาน
ทะเบียน
และวัดผล

ฝ�ายส่งเสรมิ
และพัฒนาครู

ฝ�ายพัฒนาและ
ส่งเสรมิศักยภาพ

นักเรยีน

ฝ�ายพัฒนา
นวัตกรรมและ
แหล่งเรยีนรู ้

 

ฝ�ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรยีน

งานพฒันา
หลักสตูรสถาน
ศึกษา
งานวจิยัเพื�อ
พฒันาการ
เรยีนรู ้
งานกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
งานบรหิาร
ระดบัชั�น
งานพฒันาการ
เรยีนการสอน
งานจดัตาราง
เรยีนตารางสอน
งานจดัและ
ควบคมุการ
เรยีนการสอน
งานบรกิาร
สาํเนาเอกสาร

งานทะเบยีน
วดัผล
งานวดัผลการ
เรยีน
งานจดัสอนซอ่ม
เสรมิ
งานรบัรองผล
การเรยีน
งานรายงานผล
การจบหลักสตูร
งานคลังขอ้สอบ
โรงเรยีน
วทิยาศาสตร์
ภมูภิาค
งานรบันกัเรยีน
ใหม่
งานทะเบยีน
นกัเรยีน

งานสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร์
คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี
งานวจิยัสิ�ง
แวดล้อมและ
มลภาวะ
งานโครงการ

งานพฒันาสื�อ
และนวตักรรม
งานพฒันาผล
งานทาง
วทิยาศาสตร์
คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี
งานโครงการครู
ต้นแบบ สสวท.

      พระราชดําริ

งาน
วเิทศสมัพนัธ์
งานสวน
พฤกษศาสตร์
งานสง่เสรมิ
นกัเรยีนอัจฉรยิะ
งานสอนเสรมิ
แบบเขม้ขน้
CSG
งานสอนเสรมิ
ตามหลักสตูร
GIN
งานโรงเรยีนวถีิ
พุทธ

หอสมุดกลาง
ศูนยค์อมพวิเตอร์
ศูนยเ์อกสารและ
ตําราเรยีน

งานกิจกรรมแนะแนว
งานกิจกรรมพฒันา
คณุลักษณะผูเ้รยีน

งานกิจกรรมเพื�อ
สงัคมและ
สาธารณประโยชน์
งานเลขานกุารฝ�าย
กิจกรรมพฒันา       
 ผูเ้รยีน

      - กิจกรรมการอ่าน
      - กิจกรรมชุมนมุ
      - กิจกรรลกูเสอื-
        เนตรนารี
      - กิจกรรมนกัศึกษา
        วชิาทหาร
      - กิจกรรมค่าย
        วชิาการ ม.ต้น
      - กิจกรรมค่าย
        วชิาการ ม.ปลาย
      - กิจกรรมค่าย
        จรยิธรรม

PCSHSCR



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ
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รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารงบประมาณ

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
กลุ่มบรหิารงบประมาณ

งานสาํนกังานกลุ่ม
บรหิารงบประมาณ
งานแผนงานกลุ่ม
บรหิารงบประมาณ
งานพสัดกุลุ่ม

งานบุคลากรกลุ่ม
บรหิารงบประมาณ
งานประเมนิผลกลุ่ม
บรหิารงบประมาณ
งานประกันคณุภาพ
การศึกษากลุ่มงบ
ประมาณ
งานสวสัดกิารกลุ่ม
บรหิารงบประมาณ

      บรหิารงบประมาณ

ฝ�ายบรหิารงานการเงิน ฝ�ายบรหิารงานบัญชี ฝ�ายนโยบาย
และแผนงาน

งานบรหิารเงิน            
งบประมาณ
งานบรหิารเงิน
นอกงบประมาณ
งานบรหิาร

       งบกลาง

งานบนัทึกรายการ
บญัชใีนระบบ
GFMIS
งานบนัทึกรายการ
บญัชทํีามอื
งานจดัทําราย
แผนกประจาํเดือน
งานจดัทําราย
แผนกประจาํป�
งานปรบัปรุงบญัชี
งานจดัหาและจดั
ทําแบบพมิพบ์ญัชี

งานจดัซื�อ-จดัจา้ง
งานควบคมุและ
จาํหน่ายพสัดุ
งานการเชา่พสัดุ

งานตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา
งานตรวจสอบ

       รบั-จา่ยประจาํวนั

งานแผนพฒันาโรงเรยีน
งานแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํป�
งานรายงานผล/ประเมนิ
ผลงาน/โครงการ
งานควบคมุการใชง้บ
ประมาณ
งานสถิติและขอ้มูล
โรงเรยีน
งานสารสนเทศโรงเรยีน/
รายงานประจาํป�
งานเลขานุการฝ�ายนโยบาย
และแผนงาน

ฝ�ายบรหิารงานพัสดุ ฝ�ายตรวจสอบภายใน

PCSHSCR



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานทั�วไป
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รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั�วไป

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั�วไป

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารงานทั�วไป

ฝ�ายบรหิารสาํนักงาน
กลุ่มบรหิารงานทั�วไป

งานสาํนักงานกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานแผนงานกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานเลขานุการกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานพสัดกุลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานบุคลากรกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานประเมนิผลกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานประกันคณุภาพการศึกษากลุ่ม
บรหิารงานทั�วไป
งานสวสัดิการกลุ่มบรหิารงานทั�วไป
งานประกันคณุภาพสถานศึกษา

ฝ�ายสวัสดิการและบรหิารบุคลากร ฝ�ายอาคารสถานที�และสาธารณูปโภค ฝ�ายชุมชนสัมพันธแ์ละ
โสตทัศนศึกษา

งานสวสัดิการบุคลากร
งานบรกิารสวสัดิการรา้นค้า
งานบรกิารอาหารบุคลากรและ   
การต้อนรบั
งานบรกิารบา้นพกั
งานบรกิารเสื�อผา้และวสัดุ
อุปกรณ์การเรยีน
งานยานพาหนะ

งานเวรประจาํวนั
งานควบคมุและบรกิารอาคารสถานที�
งานซอ่มบาํรุงครุภัณฑ์ อาคาร สถานที�
งานตกแต่งสถานที�และภมูทัิศน์
งานรกัษาความปลอดภัยและเวรยาม
งานถนนและการจราจรภายในโรงเรยีน
งานบรกิารระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน
งานบรกิารสื�อโทรคมนาคม
งานหอ้งประชุมอเนกประสงค์
งานออกแบบและก่อสรา้ง
งานเลขานุการฝ�ายอาคารสถานที�

งานประชาสมัพนัธ์
งานเกียรติบตัรและรางวลั
งานโสตทัศนศึกษา

PCSHSCR



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก

|แผนปฏิบั ติการประจาํป� งบประมาณ2565 PAGE |  12

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรยีนและหอพัก

ฝ�ายบรหิารสาํนักงานกลุ่มบรหิารงาน
กิจการนักเรยีนและหอพัก

งานสาํนักงานกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรยีน
งานแผนงานกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรยีน
งานเลขานุการกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรยีน
งานพสัดกุลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน
งานบุคลากรกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรยีน
งานประเมนิผลกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรยีน
งานประกันคณุภาพการศึกษากลุ่ม
บรหิารกิจการนักเรยีน

ฝ�ายบรหิารงานหอพักนักเรยีน ฝ�ายกิจการนักเรยีน ฝ�ายบรหิารงานสวัสดิการและ
บรกิารนักเรยีน

งานแผนกหอพกันักเรยีน
งานครูหอพกัดแูลนักเรยีน
งานพฒันาทักษะชวีตินักเรยีน
ประจาํ
งานพฒันาศักยภาพด้าน
วชิาการนักเรยีน
งานวดัผลและประเมนิผลทักษะ
ชวีติ
งานพฒันาพฤติกรรมและสง่
เสรมิคณุความดีนักเรยีน
งานประมวลผลการรว่ม
กิจกรรม

งานระดับชั�นและครูที�ปรกึษา
งานปกครองและพฒันา
พฤติกรรมนักเรยีน
งานกิจกรรมนักเรยีน
งานทะเบยีนประวติันักเรยีน
งานระบบดแูลชว่ยเหลือ
นักเรยีน
งานสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมนักเรยีน
งานสง่เสรมิประชาธปิไตยและ
สภานักเรยีน
งานป�องกันสิ�งเสพติดใหโ้ทษ

งานบรกิารอาหาร โภชนาการ
งานนํ�าดื�ม
งานบรกิารซกัรดี
งานสง่เสรมิสขุภาพอนามยั
นักเรยีน
งานประกันชวีติ-ประกัน
อุบติัเหตุ
งานคุ้มครองผูบ้รโิภค

       และโรคเอดส์

PCSHSCR



ปรญิญาตรี
52.9%

ปรญิญาโท
44.5%

ปรญิญาเอก
1.7%

ปวส.
0.8%

PCSHSCR

ผู้บรหิาร                       5  คน
ครูผู้สอน                    60  คน
พนักงานราชการ           7  คน
ครูอัตราจ้าง                 4  คน
เจ้าหน้าที�อื�นๆ             87  คน

รวมบุคลากรทั�งหมด     163  คน

ผูบ้
รหิ
าร

คร
ผููส้
อน

พน
กัง
าน
ราช
การ

คร
อัูต
ราจ
า้ง 

เจา้
หน
า้ที
�อื�น
ๆ

100 

75 

50 

25 

0 

    จาํนวนบุคลากร

ข้อมูลเกี�ยวกับบุคลากร
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    วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวส.                           1  คน
ปรญิญาตร ี               63  คน
ปรญิญาโท                 53  คน
ปรญิญาเอก                 2  คน

รวมบุคลากรทั�งหมด     163  คน

PCSHSCR



   สาขาวิชาที�จบการศึกษาและภาระงานสอน

PCSHSCR
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สาขาวิชา

บรหิารการศึกษา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

จาํนวนคน
ภาระงานสอน
เฉลี�ยต่อคน 
ภาคเรียนที� 1

การงานอาชีพ

5

10

23

6

10

8

3

-

21.40

19.78

20.17

19.80

18.50

19.00

แนะแนว

3

3

2

18.67

18.67

18.50

PCSHSCR

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ ดนตร ีและนาฏศิลป�

ภาระงานสอน
เฉลี�ยต่อคน
ภาคเรียนที� 2

-

20.50

18.87

17.83

19.80

18.75

16.67

18.67

19.33

19.00



    ข้อมูลนักเรียน

PCSHSCR

ข้อมูลเกี�ยวกับนักเรยีน
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ระดับชั�น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จาํนวนห้องเรียน จาํนวนนักเรียน
ชาย l หญิง รวม เฉลี�ยต่อห้อง

(คน/ห้อง)

รวม

4

4

4

6

6

6

30

44   l   52

38   l   58

36   l   56

59   l   85

57   l   87

49   l   93

271   l   440

96

95

92

144

144

143

710

24

24

24

24

24

24

24

PCSHSCR



PCSHSCR

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย

100 

75 

50 

25 

0 

 ป�การศึกษา 2561  ป�การศึกษา 2562  ป�การศึกษา 2563

รายวิชา

  ภาษาอังกฤษ

  คณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์

  ภาษาไทย

ป�การศึกษา 2561 ป�การศึกษา 2562 ป�การศึกษา 2563

    ผลการประเมินระดับชาติระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3  
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PCSHSCR

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O - NET) 
 ป�การศึกษา 2561 - 2563 ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3

โรงเรยีน โรงเรยีน โรงเรยีนประเทศ ประเทศ ประเทศ

52.63

80.54

63.88

82.50

29.45

30.04

36.10

54.42

63.83

78.19

46.73

79.23

33.25

26.73

30.07

55.14

76.67

70.80

52.63

52.63

52.63

25.46

29.89

34.38



PCSHSCR

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ

ุ75 

ุ50 

ุ25 

ุ0 

    ผลการประเมินระดับชาติระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6  
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PCSHSCR

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั�นพื�นฐาน (O - NET) 
 ป�การศึกษา 2561 - 2563 ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6

 ป�การศึกษา 2561  ป�การศึกษา 2562  ป�การศึกษา 2563

รายวิชา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ป�การศึกษา 2561 ป�การศึกษา 2562 ป�การศึกษา 2563

โรงเรยีน โรงเรยีน โรงเรยีนประเทศ ประเทศ ประเทศ

69.81

53.89

63.52

46.86

47.31

31.41

30.72

30.51

61.87

47.17

54.04

43.50

42.21

29.20

25.41

29.20

66.04

48.01

56.56

54.06

44.36

29.04

26.04

32.68

สังคมศึกษาฯ 44.94 35.16 46.78 35.70 44.50 35.95



ข้อมูลด้านอาคารสถานที� ป�จจุบันตั�งอยู่เลขที� 345 หมู่ 2 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื�นที�รวม 149 ไร ่โดยประมาณ มีอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ ดังนี�
    1) อาคารเรียน จาํนวน 3 หลัง แบ่งเป�น 
         (1) อาคารสาํนักงาน 1 หลัง 
         (2) อาคารเรยีน 4 ชั�น ห้องเรยีน จาํนวน 30 ห้อง ห้องทํางานครู 2 ห้อง 
         (3) อาคารเรยีน 3 ชั�น ประกอบด้วย จาํนวนห้องปฏิบัติการพิเศษ เฉพาะ
รายวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์8 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1
ห้องห้องคอมพิวเตอร ์2 ห้อง ห้องทํางานครู 3 ห้อง ห้องเรยีนรวม 1 ห้อง 
    2) อาคารประกอบ จาํนวน 14 หลัง แบ่งเป�น ดังนี� 
          (1) อาคารกิจการนักเรยีน 1 หลัง 
          (2) อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง 
          (3) อาคารหอประชุม ห้องสมุด 1 หลัง 
          (4) อาคารพยาบาล 1 หลัง 
          (5) โรงฝ�กงานเกษตร-อุตสาหกรรม 1 หลัง 
          (6) โรงฝ�กงานคหกรรม 2 หลัง 
          (7) อาคารศิลปะ 2 หลัง 
          (8) สหกรณ์ รา้นค้า 1 หลัง 
          (9) โรงครวั 1 หลัง 
          (10) โรงนํ�าดื�ม 1 หลัง 
          (11) โรงเก็บอุปกรณ์ 1 หลัง 
          (12) โรงซักรดี 1 หลัง 
          (13) ป�อมยาม 1 หลัง 
     3) บ้านพักนักเรียน จาํนวน 6 หลัง (หญิง 4 หลัง ชาย 2 หลัง) 
     4) บ้านพักครู 10 หลัง 
     5) บ้านพักภารโรง 6 หลัง 
     6) ห้องนํ�า - ห้องส้วม 5 หลัง 
     7) โรงจอดรถ 3 โรง 
     8) สนามฟุตบอล 1 สนาม 
     9) สนามฟุตซอล 1 สนาม 
     10) สนามเปตอง 1 สนาม 
     11) สนามเทนนิส 3 สนาม 
     12) อาคารเทเบิลเทนนิส 1 หลัง ( 5 สนาม) 
     13) สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
     14) สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
     15) สนามเซป�กตะกร้อ 2 สนาม 
     16) สนามแบดมินตัน 4 สนาม 

ข้อมูลอาคารสถานที�
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          1. การให้บรกิารอาคารสถานที� แหล่งเรยีนรูแ้ก่ชุมชนเขตพื�นที�การศึกษาและหน่วยงานอื�น โรงเรยีนมีการให้บรกิาร
เช่น ให้บรกิารห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬา สนามกีฬา ห้องเจ้าหน้าที�สอบ บรรจุครู ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรใ์นการจัด
กิจกรรมของสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย สถานที� การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่ม
โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์
          2. การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรยีน โดยการมีส่วน
รว่มของผู้ปกครองในรูปแบบของผู้ปกครองเครอืข่าย ในการมีส่วนรว่มพัฒนา แก้ป�ญหาด้านการเรยีนการสอน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน อีกทั�งให้การสนับสนุนการบรหิาร ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที� ๆ ชัดเจน ใน
การให้คําปรกึษา กําหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรยีนและการให้ความเห็นชอบเสนอแนะภาระหน้าที�ของโรงเรยีนในการให้
ความรว่มมือ และช่วยพัฒนา 
          3. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เขตพื�นที�การศึกษาและหน่วยงานอื�น โรงเรยีนมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน เขตพื�นที�การศึกษา และหน่วยงานอื�น เช่น กิจกรรมวันสาํคัญต่าง ๆ ทางศาสนา กิจกรรมวันสาํคัญของ
ไทย เช่น วันป�ยะมหาราช วันพ่อแห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 
วันฉัตรมงคล กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ�าหลวงของจังหวัด เชียงราย การเข้ารว่มกิจกรรมกีฬาจังหวัด วันแม่ และการเข้ารว่ม
กิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ�าหลวง อบต.บ้านป�ายาง
มน กิจกรรมหนึ�งห้องเรยีน หนึ�งความดี กิจกรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รว่มกับโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 
          4. การสรา้งเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เครอืข่ายโรงเรยีน มีการสรา้งเครอืข่าย
ระหว่างโรงเรยีนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา การใช้ภูมิป�ญญาท้องถิ�น และวิทยากรพิเศษ การใช้แหล่งเรยีนรูแ้ละ
สถานประกอบการในท้องถิ�น โดยการจัดค่ายกับกลุ่มห้องเรยีนวิทยาศาสตรภ์าคเหนือตอนบน โรงเรยีนสังกัดสาํนักงาน
ประถมศึกษาเชียงราย โรงเรยีนในสังกัดสาํนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ�าหลวง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย และหน่วยงานการศึกษาจากประเทศญี�ปุ�นสิงคโปร ์เป�นต้น โดยการทําข้อตกลง (MOU) 
ในการพัฒนาการศึกษารว่มกันอย่างต่อเนื�อง  

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
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ข้อมูลแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษา 
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แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

       โรงเรยีนมีห้องสมุดมีพื�นที�บรกิารจัดเป�นสัดส่วน
พื�นที�ปรบัซ่อมหนังสือ มีบรรณารกัษ์ 3 คน อํานวย
ความสะดวก ให้ผู้รบับรกิาร ทั�งเวลาราชการปกติและ
นอกเวลาราชการ คือ ภาคคํ�า (18.00-20.00 น.) และ
วันเสาร-์อาทิตย์ (บรบิทโรงเรยีนเป�นโรงเรยีน
นักเรยีนพักประจาํ) มีหนังสือบรกิาร มีห้องบรกิารสื�อ
เทคโนโลยี 2 ห้อง พรอ้มเครื�องคอมพิวเตอร  ์80
เครื�อง จัดให้มีห้องสมุดที�เป�นแหล่งสารสนเทศและ
ความรูเ้พื�อตอบสนองการเรยีนรูข้องคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน และผู้ปกครอง เช่น
บรกิารสารสนเทศแบบดิจิทัล มีหนังสือให้บรกิาร
มากกว่า 4 หมื�นเล่ม ทั�งหนังสือภาษาไทยและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ (TEXT BOOKS) เป�นต้น ห้องสมุด  
 มีนวัตกรรมการให้บรกิาร ยืม - คืนหนังสือแบบ
อัตโนมัติ และสามารถยืมหนังสือแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ห้องสมุด(WWW.LIBRARY.PCCCR.AC.TH)
และจัดให้มีห้องสมุดประจาํกลุ่มสาระการเรยีนรู  ้ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีน สามารถศึกษา
ความรูไ้ด้เฉพาะด้านและจัดให้มีห้อง E - LIBRARY
สืบค้นข้อมูลอินเทอรเ์น็ต เป�ดให้บรกิารนักเรยีนทุกวัน
พรอ้มทั�งจัดให้มีเจ้าหน้าที�ห้องสมุดให้บรกิาร 
    วันจันทร  ์- วันศุกร  ์เวลา 08.00 - 20.00 น. 
    วันเสาร  ์13.00 น.-20.00 น. 
    วันอาทิตย์ 09.00 น.-16.00 น.



          1. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรูท้างวิทยาศาสตร  ์คณิตศาสตร  ์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม   
            1.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรูท้างประวัติศาสตร  ์วัฒนธรรมไทย
            1.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร  ์คณิตศาสตร  ์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม กลุ่มโรงเรยีน
วิทยาศาสตรภ์ูมิภาค และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
          2. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันนอกสถานศึกษา ทางโรงเรยีนได้สนับสนุนให้นักเรยีนเข้ารว่ม
กิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู  ้เพื�อแสดงความสามารถทั�งด้านการอ่าน การเขียน การสื�อสาร การคิด
ที�หลากหลาย ที�ได้จากการฝ�กฝน เรยีนรู  ้โดยเข้ารว่มกิจกรรมในระดับต่าง ๆ 
          3. กิจกรรมเพิ�มพูนความรูจ้ากการฟ�งวิทยากร มีการเชิญวิทยากรที�มีความรูท้างด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมาให้ความรู  ้และประสบการณ์ทํางาน 
          4. กิจกรรมที�นักเรยีนได้รว่มกันคิดกิจกรรมและเป�นผู้ดําเนินการ ทางโรงเรยีนได้เป�ดโอกาสให้
นักเรยีนได้คิดและฝ�กทักษะการจัดการ มีจัดกิจกรรมเพื�อสังคมและกิจกรรมภายในโรงเรยีน 
          5. กิจกรรมเสรมิความรูด้้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป�นกิจกรรมที�ตอบ
สนองต่อพันธกิจของโรงเรยีนที�จะพัฒนานักเรยีนที�มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร  ์ไปสู่ความเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิศาสตร  ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โดยให้นักเรยีนเข้ารว่มกิจกรรม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
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บทที�  2

ภายในป� 2567 
โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เป�นโรงเรยีนวิทยาศาสตรที์�มีคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงกับโรงเรยีนวิทยาศาสตรช์ั�นนาํ

ของนานาชาติ

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษา
     ของชาติ
 2. ส่งเสรมิศักยภาพผู้เรยีนด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละ
     เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสากล
 3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีจิตวิญญาณของการเป�นนักวิจัย              
     นักประดิษฐ์คิดค้น และมีความมุ่งมั�นในการพัฒนาประเทศชาติ
 4. ส่งเสรมิและปลูกฝ�งให้ผู้เรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
     มีทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21
 5. ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
     สารสนเทศให้กับผู้เรยีน
 6. ส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากร
     ทางการศึกษาให้เป�นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้เป�นองค์กรที�มี
     ประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรยีนในรูปแบบโรงเรยีน
     ประจาํ

พันธกิจ (Mission)
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 1. ผู้เรยีนได้รบัการศึกษาที�มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 2. ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเกี�ยวกับหลักการพื�นฐานด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรอ์ย่างลึกซึ�งในระดับเดียวกับ
     โรงเรยีนวิทยาศาสตรช์ั�นนาํในนานาชาติ
 3. ผู้เรยีนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์ ปลูกฝ�งจิตวิญญาณของการเป�นนักวิจัย 
     นักประดิษฐ์คิดค้น
 4. ผู้เรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 เป�นพลเมืองที�มีคุณภาพของประเทศชาติ
 5. ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที�ดี เป�นที�ยอมรบัของทุกภาคส่วน
 8. นักเรยีนในรูปแบบโรงเรยีนประจาํมีคุณภาพชีวิตที�ดี ในระดับเดียวกันกับโรงเรยีนวิทยาศาสตรช์ั�นนาํของนานาชาติ

เป�าประสงค์ (Goal)
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กรอบกลยุทธ์
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กรอบกลยุทธ์ I   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
    Princess  Chulabhorn  Science  High  School  Chiang  Rai

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
     การศึกษาของชาติ

 1. ผู้เรยีนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสาร 
     และการคิดคํานวณ

 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นให้
     ผู้เรยีนเข้าใจหลักการพื�นฐานด้านคณิตศาสตรแ์ละ
     วิทยาศาสตรอ์ย่างลึกซึ�งเทียบเท่ากับโรงเรยีน
     วิทยาศาสตรช์ั�นนาํในนานาชาติ

1. ผู้เรยีนได้เข้าใจหลักการพื�นฐานด้านคณิตศาสตรแ์ละ  
    วิทยาศาสตรอ์ย่างลึกซึ�งเช่นเดียวกับโรงเรยีน
    วิทยาศาสตรช์ั�นนาํในนานาชาติ
2. มีการแลกเปลี�ยนผู้เรยีน หรอืการจัดกิจกรรม/โครงการ 
    รว่มกับโรงเรยีนวิทยาศาสตรใ์นต่างประเทศ

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีน 
    ได้ฝ�กการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

1. ผู้เรยีนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พรอ้มแก้ไข 
    ป�ญหาทางวิทยาศาสตรไ์ด้

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีน 
    ได้ฝ�กการคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์

1. ผู้เรยีนมีความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์ และสามารถประยุกต์
    กับการเรยีนหรอืในชีวิตประจาํวันได้

5. ปลูกฝ�งจิตวิญญาณของการเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ์
    คิดค้น

1. ผู้เรยีนได้รบัการปลูกฝ�งการเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ์
    คิดค้น

6. ปลูกฝ�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ผู้เรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรยีนรู ้
    ในศตวรรษที� 21

1. ผู้เรยีนมีทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21

8. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านภาษา
    ต่างประเทศและประยุกต์ใช้ได้

1. ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านภาษาต่างประเทศและ
    ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

9. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยี
    สารสนเทศและประยุกต์ใช้ได้

1. ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
      ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
    วิชาชีพ

11. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 1. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพใน
    ทุกด้าน
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กรอบกลยุทธ์
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา

ความสอดคล้องระหว่างประเด็นกลยุทธ์กับมาตรฐานการศึกษา

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
     การศึกษาของชาติ

 ข้อที� 2

 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นให้
     ผู้เรยีนเข้าใจหลักการพื�นฐานด้านคณิตศาสตรแ์ละ
     วิทยาศาสตรอ์ย่างลึกซึ�งเทียบเท่ากับโรงเรยีน
     วิทยาศาสตรช์ั�นนาํในนานาชาติ

ข้อที� 3

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีน 
    ได้ฝ�กการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อที� 1(1.1) , 3

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีน 
    ได้ฝ�กการคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์

ข้อที� 3

5. ปลูกฝ�งจิตวิญญาณของการเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ์
    คิดค้น

ข้อที� 3

6. ปลูกฝ�งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที� 1(1.2) , 3

7. พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรยีนรู ้
    ในศตวรรษที� 21

ข้อที� 1(1.1) , 3

8. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านภาษา
    ต่างประเทศและประยุกต์ใช้ได้

ข้อที� 1(1.1) , 3

9. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยี
    สารสนเทศและประยุกต์ใช้ได้

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
      ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที� 2

11. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา ข้อที� 2

ข้อที� 1(1.1) , 3
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บทที�  3

       โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป�ดสอน
ตั�งแต่ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 ถึง ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 เป�น
โรงเรยีนที�มีวัตถุประสงค์การจัดตั�ง ดังนี�
       1) เพื�อเป�นการเฉลิมพระเกียตรเินื�องในวโรกาสที� สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
       2) เพื�อเป�นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที�ฝ�กทักษะความรู ้
ความสามารถของนักเรยีนด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม
ตั�งแต่วัยเยาว์ซึ�งเป�นการเตรยีมบุคลากรไว้รองรบัโครงการด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ
       3) เพื�อส่งเสรมิให้นักเรยีนที�เรยีนดี มีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเพิ�มมากขึ�น ในการเข้าเรยีนใน
ระดับชั�นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรูพ้ื�นฐานในด้านนี�อย่างเข้มข้น
นาํไปสู่การแก้ป�ญหาและปรบัปรุงสิ�งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จรงิ
      4) เพื�อเป�นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝ�กอบรม
นักเรยีนให้เป�นกุลบุตรกุลสตรทีี�เพียบพรอ้มด้วยจรยิธรรมสามารถ
พึ�งพาตนเองได้และเป�นประโยชน์ต่อสังคม

      จากการศึกษาป�จจัยที�ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถาน
ศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี�

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

S Social
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. นักเรยีนผู้มีความสามารถพิเศษได้รบั 
    โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนา
    ศักยภาพได้อย่างเต็มที�
2. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
    จัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีน
3. ผู้ปกครองมีความเชื�อมั�น และให้การ
    ยอมรบัในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
4. มีมหาวิทยาลัยพี�เลี�ยง สถาบันวิจัย และ
    หน่วยงานทางวิทยาศาสตร ์ให้การ
    สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาของ
    โรงเรยีน
5. มีผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชียวชาญ นักวิจัย เป�นที�
    ปรกึษาในการจัดการเรยีนการสอนและการ
    จัดทําโครงงานของนักเรยีน
6. โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัย แต่ละแห่งมีเขตพื�นที�บรกิารที�
    ครอบคลุมหลายจังหวัดทําให้นักเรยีนผู้มี
    ความสามารถพิเศษมีโอกาสทางการศึกษา

1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจอุดมการณ์ และ
    เป�าหมายของโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
    จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. ค่านิยมของผู้ปกครองนักเรยีนและ 
    สังคมให้การส่งเสรมิและความ
    สาํคัญกับอาชีพแพทย์มากกว่าอาชีพ
    ด้านวิจัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
    ทําให้นักเรยีนบางส่วนที�มีความ
    สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร ์
    วิทยาศาสตรส์นใจศึกษาต่อทาง
    วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไม่มาก
    พอ
3. การประสานงานกับมหาวิทยาลัยพี�
    เลี�ยงและสถาบันอุดมศึกษาอื�นๆยัง
    ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
4. ชุมชนขาดความเข้าใจในบรบิทการ
    เป�นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
5. โรงเรยีนส่วนใหญ่ตั�งอยู่ห่างไกล
    มหาวิทยาลัยแหล่งเรยีนรูท้าง
    วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และภาค
    อุตสาหกรรม
6. โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัย บางแห่งตั�งอยู่ในแหล่งที�
    เสี�ยงต่ออบายมุข และสิ�งเสพติด



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. โรงเรยีนมีระบบโครงข่าย ICT
2. มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
    จัดการและการเรยีนการสอน เช่น ระบบ 
    Online Conference

1. ระบบ ICT ขาดความเสถียร
2. โครงข่ายระบบ ICT ไม่ครอบคลุมใน
    ทุกพื�นที�
3. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานทาง
    ด้าน ICT
4. ขาดระบบป�องกันการเข้าถึงข้อมูลที�
    ไม่เหมาะสมของ Web site ต่างๆ
5. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจด้าน
    นโยบายการใช้ ICT ในโรงเรยีน
6. ความเรว็ Internet ไม่เพียงพอต่อ
    ความต้องการในการใช้งานอย่างมี
    ประสิทธิภาพ เช่น Uninet ฯ

E Economy 1. หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ทั�งภายใน
    ประเทศ และต่างประเทศให้การสนับสนุนใน
    การจัดการศึกษาของโรงเรยีน
2. โรงเรยีนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
    รฐับาล

1. สถานะทางครอบครวัของผู้ปกครอง
    มีความแตกต่างกัน
2. การระดมทรพัยากรในการจัดการ
    ศึกษาเป�นไปได้ยาก

E Environmental 1. สภาพแวดล้อมบรเิวณรอบโรงเรยีน เอื�อต่อ
    การจัดจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรยีน
    ประจาํ

1. ระยะทาง วิธีการ ในการเดินทางของ
    ผู้ปกครองและนักเรยีนจากภูมิลําเนา
    มาโรงเรยีนไม่สะดวก
2. โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัย บางแห่งตั�งอยู่ในพื�นที�
    เสี�ยงภัยพิบัติ



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. มีมติคณะรฐัมนตร ีรองรบัการปฏิบัติงาน 
    และขับเคลื�อนกลุ่มโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
    จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. กลุ่มโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัยมีคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ 
3. หน่วยงานทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์
    มีนโยบายส่งเสรมิ และสนับสนุน การ
    จัดการศึกษาของโรงเรยีนวิทยาศาสตร์

1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีการและหลัก
    เกณฑ์ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล
    ไม่เอื�อต่อการสรรหาคัดเลือก
    บุคลากรที�มีความรูค้วามสามารถ
    ตรงตามความต้องการของ
    โรงเรยีนได้
2. ไม่มีการนาํกฎหมาย และระเบียบที�
    เอื�อต่อการสรา้งขวัญกําลังใจของ
    บุคลากรมาบังคับใช้
3. ความต้องการของประเทศด้านนัก
    วิทยาศาสตร ์นักวิจัย และนัก
    เทคโนโลยีแต่ละสาขาไม่มีความ
    ชัดเจน
4. การนิเทศติดตาม ของสาํนักงานเขต
    พื�นที�การศึกษา ไม่สอดคล้องกับ
    นโยบายการจัดการศึกษาของ
    โรงเรยีน
5. มีโครงการและกิจกรรมเสรมิต่าง ๆ 
    จากหน่วยงานภายนอกที�นอกเหนือ
    แผนปฏิบัติการประจาํป�ค่อนข้างมาก 
    ทําให้เป�นภาระหน้าที�ต่อครูผู้สอนเพิ�ม
    มากขึ�น จนกระทบต่อเวลาในการ
    จัดการเรยีนรู ้



กรอบกลยุทธ์
 
 

     กลุ่มตัวบ่งชี�พื�นฐาน

    ตัวบ่งชี�ที� 1 ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี

    ตัวบ่งชี�ที� 2 ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค์

    ตัวบ่งชี�ที� 3 ผู้เรยีนมีความใฝ�รู ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง

    ตัวบ่งชี�ที� 4 ผู้เรยีนคิดเป�น ทําเป�น

    ตัวบ่งชี�ที� 5 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีนของผู้เรยีน

    ตัวบ่งชี�ที� 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที�เน้นผู้เรยีน

                     เป�นสาํคัญ

    ตัวบ่งชี�ที� 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนา

                     สถานศึกษา

    ตัวบ่งชี�ที� 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

                    และต้นสังกัด

    กลุ่มตัวบ่งชี�อัตลักษณ์

    ตัวบ่งชี�ที� 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจและ

                     วัตถุประสงค์ของการจัดตั�งสถานศึกษา

    ตัวบ่งชี�ที� 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที�ส่งผลสะท้อนเป�น

                      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

    กลุ่มตัวบ่งชี�มาตรการส่งเสริม

    ตัวบ่งชี�ที� 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสรมิบทบาท

                      ของสถานศึกษา

    ตัวบ่งชี�ที� 12 ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื�อยกระดับมาตรฐาน

                       รกัษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป�นเลิศ เพื�อให้

                       สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา                     

คะแนนรวม
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน : มัธยมศึกษา

นํ�าหนัก(คะแนน)

ดีมาก

การศึกษาขั�นพื�นฐาน (มัธยมศึกษา) คะแนนที�ได้ ระดับคุณภาพ
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กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

 1. ด้านโครงสรา้งและนโยบาย    
                     S1
              (มาตรฐาน 2)
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย 
    เชียงราย มีคณะกรรมการบรหิารโครงการ
    พัฒนาโรงเรยีนให้เป�นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
    ที�ตั�งโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ทําหน้าที�กําหนดแนวทาง ให้คําแนะนาํส่งเสรมิ
    การดาํเนินงาน
2. คณะกรรมการบรหิารโครงการพัฒนา
    โรงเรยีนเป�นผู้ทรงคุณวุฒทีิ�มีความ
    เชี�ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละ
    คณิตศาสตร์
3. โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย
    มีอุดมการณ์และเป�าหมายในการทิศทางการ
    บรหิารงานที�ชัดเจน และสามารถดาํเนินงาน
    ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีแผน และโครงการ เพื�อใช้ในการพัฒนา
    โรงเรยีนอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้การจัดการ
    ศึกษามีประสิทธิภาพ
5. โรงเรยีนมีการกําหนด วิสัยทัศน์ ทิศทางและ
    เป�าหมายในการ จัดการศึกษาอย่างชัดเจน
6. มีสาํนักบรหิารงานความเป�นเลิศด้าน
    วิทยาศาสตรศึ์กษา รบัผิดชอบ ดูแล 
7. มี อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ฯ

1. ขาดการนิเทศติดตามอย่าง
    ต่อเนื�องเพื�อให้องค์กรบรรลุ  
    ตามอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ 
    พันธกิจ และเป�าหมาย
2. โครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน
    แตกต่างกัน
3. ขาดคู่มือการบรหิารงาน
    โรงเรยีน



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

2. ผลผลิตและบรกิาร 
                 S2
          (มาตรฐาน 1)
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. นักเรยีนมีความรูค้วามสามารถ คุณสมบัติ
    ตรงตามวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกผู้มี 
    ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
2. นักเรยีนมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
    ระดับเปอรเ์ซนไทล์สูงกว่าเป�าหมายที�กําหนด
    ทุกรายวิชา
3. นักเรยีนมีค่าเฉลี�ยผลสอบ PISA สูงกว่าค่า
    เฉลี�ยของกลุ่มประเทศ OECD
4. นักเรยีนที�มีศักยภาพสูงมีผลงานรางวัลใน
    เวทีระดับนานาชาติ
5. นักเรยีนได้รบัทุนในการศึกษาต่อทั�งในและ
    ต่างประเทศ
6. นักเรยีนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
    คณิตศาสตรส์ูง เป�นผู้นาํทางวิชาการ และ
    เป�นแบบอย่างที�ดีได้
7. นักเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที�
    กําหนด
8. นักเรยีนมีทักษะชีวิตและความผูกพันธ์ใน
    การอยู่รว่มกัน

1. นักเรยีนใช้ภาษาต่างประเทศ
    เพื�อการสื�อสารและการนาํเสนอ
    ผลงานโครงงาน นวัตกรรม 
    งานวิจัย ในระดับชาติ และ 
    ระดับนานาชาติ ยังไม่ดีเท่า
    ที�ควร
2. นักเรยีนยังไม่สามารถต่อยอด
    การวิจัยนวัตกรรมไปสู่การ
    ศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�น
3. นักเรยีนบางส่วนมีป�ญหาด้าน
    ภาวะสุขภาพรา่งกาย และ
    สุขภาพจิตใจ



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

3. ด้านบุคลากร 
          M1
    (มาตรฐาน 2)
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. มีกรอบอัตรากําลังด้านผู้บรหิาร ครูผู้สอน 
    บุคลากรสายสนับสนุนที�ชัดเจน เหมาะสม
    กับภารกิจของโรงเรยีน
2. บุคลากรมีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ใน
    การจัดการเรยีนการสอน มีความ
    กระตือรอืรน้ มีความรบัผิดชอบ มุ่งมั�น 
    ทุ่มเท และเสียสละในการทํางาน
3. บุคลากรได้รบัการพัฒนาจากผู้เชี�ยวชาญ 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากสถาบันการศึกษาทั�งใน
    และต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง
4. ผู้บรหิารและบุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจ
    ในเป�าหมาย และอุดมการณ์การขับเคลื�อน
    โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัย
4. ครูและบุคลากรมีความรูค้วามสามารถตรง
    ตามการจัดการศึกษาของโรงเรยีนและ
    มีอายุเฉลี�ยอยู่ในวัยทํางาน

1. ไม่ได้รบัการจัดสรรอัตรากําลังสาย
    สนับสนุนตามกรอบของโรงเรยีน
    วิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย 
    ตามที�มติ ครม. กําหนด
2. บุคลากรมีการโยกย้ายและ
    เปลี�ยนแปลงบ่อย ทําให้การบรหิาร
    งานไม่ต่อเนื�อง
3. บุคลากรมีภาระงานนอกเหนือจาก
    การสอนมากขึ�น ทําให้การจัดการ
    เรยีนสอนไม่เป�นไปตามเป�ามาย
4. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ และแรง
    จูงใจ ในการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชื�อ
    มั�น ศรทัธา ในอุดมการณ์ ของ
    โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราช
    วิทยาลัย
6. ขาดบุคลากรผู้เชี�ยวชาญด้าน
    จิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ ในการ
    ดูแลนักเรยีน
7. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถสื�อสาร
    และจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษา
    อังกฤษได้



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

4. งบประมาณ 
         M2
  (มาตรฐาน 2)
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. ได้รบัเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดการเรยีน
    การสอนและค่าใช้จ่ายนักเรยีนประจาํอย่าง
    เหมาะสม
2. การบรหิารจัดการด้านงบประมาณมีความ
    ชัดเจน โปรง่ใส และ กํากับ ติดตาม ตรวจ
    สอบได้
3. ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
    ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์โรงเรยีน
4. โรงเรยีนเป�นหน่วยเบิกจ่ายตรงทําให้เกิด
    ความรวดเรว็ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ขาดงบประมาณในการส่งเสรมิ 
    สนับสนุนนักเรยีนและบุคลากรใน
    การเข้ารว่มแข่งขันเวทีระดับ
    นานาชาติ
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนา
    บุคลากร และการส่งเสรมิศักยภาพ
    ทางวิชาการต่างประเทศ
3. ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื�อต่อการใช้
    จ่ายงบประมาณ

5. วัสดุปกรณ์และอาคาร
    สถานที� 
            M3
      (มาตรฐาน 2)

1. โรงเรยีนมีอาคารสถานที�และแหล่งเรยีนรู ้
    ที�เอื� อต่อการจัดการเรยีนการสอน
2. มีสื�อ วัสดุ ทรพัยากรที�มีคุณภาพและมี
    ประสิทธิภาพ ในปรมิาณที�เหมาะสมต่อการ
    จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรยีนมีการพัฒนาระบบ ICT อย่าง
    ต่อเนื�อง

1. ขาดการดูแลเอาใจใส่เก็บและบาํรุง  
    รกัษาวัสดุ อุปกรณ์
2. ช่องทางการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
    ระบบ ICT ไม่เพียงพอกับความ
    ต้องการของนักเรยีนและบุคลากร
3. สภาพอาคารพักนอนของโรงเรยีน
    ไม่เป�นที�พึงพอใจ ของนักเรยีนและ
    ผู้ปกครอง
4. อาคารเรยีนและ ห้องปฏิบัติการ
    ด้านภาษา ห้องเรยีน Online และ 
    ICT ไม่เพียงพอ



กรอบกลยุทธ์
 
 ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (STRENGTH)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

6. การบรหิารจัดการ 
          M4
    (มาตรฐาน 2)
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. มีการบรหิารหลักสูตรรว่มกัน
2. มีอนุกรรมการ ในการบรหิารงานนิเทศ 
    ติดตาม ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที�มี
    ประสิทธิภาพ
4. มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active 
    Learning
5. มีเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการที�
    หลากหลายทั�งในประเทศและต่างประเทศ
6. มีการใช้กระบวนการ PLC ในด้านการ
    บรหิารงาน และการจัดการเรยีนการสอน 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    เช่น การปรบัปรุงหลักสูตร การจัดทําแผน
    ฉบับย่อฯ
7. มีการจัดการเรยีนการสอนในลักษณะ
    โรงเรยีนประจาํ

1. กระบวนการนาํวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ไป
    ใช้ในการบรหิารงาน ไม่มี
    ประสิทธิภาพเท่าที�ควร
2. การนาํระบบข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้
    ในการบรหิารจัดการยังไม่มี
    ประสิทธิภาพเท่าที�ควร
3. ขาดระบบสารสนเทศในการบรหิาร
    จัดการและการเผยแพรผ่ลงานโครง
    งานวิจัยของนักเรยีน
4. กระบวนการในการบรหิารจัดการ
    ความเสี�ยง (Risk management) 
    ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร
5. กระบวนการแนะแนวยังไม่มี
    ประสิทธิภาพเท่าที�ควร
6. การประชาสัมพันธ์นักเรยีนที�ประสบ
    ความสาํเรจ็ทางด้านวิทยาศาสตรต่์อ
    สาธารณะชนยังมีน้อย
7. การประชาสัมพันธ์ในการเข้าศึกษา
    ต่อยังไม่ครอบคลุมและทั�วถึงทุก
    กลุ่มเป�าหมาย
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กรอบกลยุทธ์
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ป�การศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

    มาตรฐานที� 1 คุณภาพของผู้เรยีน

    มาตรฐานที� 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ

    มาตรฐานที� 3 การจัดการเรยีนรูที้�เน้นผู้เรยีนเป�นสาํคัญ

    มาตรฐานที� 4 ความเป�นโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาศาสตร์
                        จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 ยอดเยี�ยม

ยอดเยี�ยม

ยอดเยี�ยม

ยอดเยี�ยม

ยอดเยี�ยมสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

มาตรฐาน

     มาตรฐานที� 1 คุณภาพของผู้เรยีน

ระดับคุณภาพ

1. ผลสัมฤทธิ�ทางวิชาการของผู้เรยีน
      1.1 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสาร และ การคิดคํานวณสูงกว่า
             เป�าหมายที�สถานศึกษากําหนด
      1.2 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลก
            เปลี�ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ป�ญหาได้
      1.3 ผู้เรยีนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มีการนาํไปใช้และเผยแพร่
      1.4 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารเพื�อพัฒนาตนเอง
            และสังคมในด้านการเรยีนรูก้ารสื�อสาร การทํางานอย่างสรา้งสรรค์และมีคุณธรรม
      1.5 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป�าหมาย
            ที�สถานศึกษากําหนด
      1.6 มีความรู ้ทักษะพื�นฐาน และเจตคติที�ดีต่องานอาชีพ
      1.7 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย ๒ ภาษา) 
            ในการสื�อสาร ได้แก่ และ/หรอืภาษาจีน ภาษาญี�ปุ�น 

2.  คุณลักษณะที�พึงประสงค์ของผู้เรยีน
     2.1 ผู้เรยีนมีคุณลักษณะและค่านิยมที�ดีตามเป�าหมายที�สถานศึกษากําหนดเป�นแบบอย่างได้
     2.2 ผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ�น เห็นคุณค่าของความเป�นไทยมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์
           วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป�ญญาไทย
     2.3 ผู้เรยีนสามารถอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
     2.4 ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป�าหมายที�สถานศึกษากําหนด  
     2.5 ผู้เรยีนมีทักษะชีวิตที�ดีสามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้ารว่ม
           กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป� กีฬา/นันทนาการ 
     2.6 ดาํรงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงาน
           พระราชดาํริ

 ยอดเยี�ยม (5)
 

 ยอดเยี�ยม (5)
 

 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 
 

 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 ยอดเยี�ยม (5)

ประเด็นพิจารณา
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     มาตรฐานที� 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ

     2.1 มีเป�าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที�สถานศึกษากําหนดซัดเจน
     2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดาํเนินงานพัฒนาวิชาการที�เน้นคุณภาพของผู้เรยีนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
           และทุกกลุ่มเป�าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที�เอื�อต่อการจัดการเรยีนรู ้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ การจัดการเรยีนรู้

 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 

ประเด็นพิจารณา

     มาตรฐานที� 3 การจัดการเรยีนรูที้�เน้นผู้เรยีนเป�นสาํคัญ

ระดับคุณภาพ

     3.1 จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถ นาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื�อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูที้�เอื� อต่อการเรยีนรู้
     3.3 มีการบรหิารจัดการชั�นเรยีนเซิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป�นระบบ และนําผลมาพัฒนา ผู้เรยีน
     3.5 มีการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อพัฒนาและ ปรบัปรุง
           การจัดการเรยีนรู ้

 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)
 ยอดเยี�ยม (5)

 
 

ประเด็นพิจารณา

     มาตรฐานที� 4 ความเป�นโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ระดับคุณภาพ

คุณภาพข้องผู้เรียน
     1. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai

     2. โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี�และแอลกอฮอล์
     3. โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรยีน 1 ความดี เราทําดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
     1. การบรหิารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 (COVID - 19)

     2. โครงการ “โรงเรยีนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไรม้ลพิษ”

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป�นสาํคัญ
     1. Teaching and learning management during COVID - 19 pandemic 

         in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai

 

ยอดเยี�ยม (5)

 ยอดเยี�ยม (5)

 ยอดเยี�ยม (5)

 

 ยอดเยี�ยม (5)

 ยอดเยี�ยม (5)

 

 ยอดเยี�ยม (5)

 

ประเด็นพิจารณา
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บทที�  4
รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ

ประมาณการรายรบัประจาํป�งบประมาณ 2565

 1. เงินอุดหนุนห้องเรยีนวิทย์

 2. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น

 3. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย

 4. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ม.ต้น

 5. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ม.ปลาย                      

รวมทั�งหมด

จาํนวนเงินงบประมาณ (บาท)รายรับ

63,793,440

 60,480,000

1,008,000

1,641,600

253,440

410,400 

เงิน
อุด

หนุ
นห

อง
เรีย

นวิ
ทย



เงิน
อุด

หนุ
นร

าย
หัว

 ม.
ตน

เงิน
อุด

หนุ
นร

าย
หัว

 ม.
ปล

าย

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผูเรี
ยน

 ม.
ตน

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผูเรี
ยน

 ม.
ปล

าย

75,000,000 

50,000,000 

25,000,000 

0 

 แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรบัประจาํป�งบประมาณ 2565              



ฝ�ายบรหิารโรงเรยีน
 

บรหิารวิชาการ
 
 

บรหิารกิจการนักเรยีนฯ
 
 
 
 
 

บรหิารงบประมาณ
 
 
 

บรหิารทั�วไป
 
 
 

อํานวยการ  

รวมงบประมาณ
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การจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565 

รายจ่ายประจาํ
กลุ่มบริหารงาน

47,872,160 75.04

-
 

1.57
 
 

31.35
 

5.83
2.04

 
3.47

 
5.43

 
2.35

 
1.57

 
 

21.44

รายจ่ายดําเนินงาน

งบประมาณ ร้อยละงบประมาณ ร้อยละรายการ

-

(1) ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง 
     (กระดาษ/หมึกพิมพ์)

(1) ค่าอาหาร/นํ�าดื�ม/นม
     ของนักเรยีน
(2) ค่าเสื�อผ้า/ชุดนักเรยีน
(3) ค่าซักรดีเสื�อผ้านักเรยีน

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ 
 พัฒนานักเรยีน ครูและบุคลากร
(2) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

(1) ค่าใช้จ่ายการดูแล บาํรุงรกัษา
 อาคารสถานที�
(2) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับยานพาหนะ
 และนํ�ามันเชื�อเพลิง

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากรในโรงเรยีน

-
 

1,000,000
 
 

20,000,000
 

3,720,000
1,300,000

 
2,210,560

 
3,464,800

 
1,500,000

 
1,000,000

 
 

13,676,800

2,482,300
 

9,652,020
 
 

1,890,320
 
 
 
 

524,640
 
 
 

872,000
 
 
 
 

500,000

งบประมาณคงเหลือ 15,921,280 24.96

งบประมาณทั�งหมด 63,793,440 100.00

15,921,280 100.00

15.59
 

60.62
 
 

11.87
 
 
 
 

3.30
 
 
 

5.48
 
 
 
 

3.14

ฝ�ายบรหิารโรงเรยีน

บรหิารวิชาการ

บรหิารกิจการนักเรยีนและหอพัก

บรหิารงบประมาณ

บรหิารทั�วไป

อํานวยการ  

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565 

กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ(บาท) ร้อยละ

   2,482,300 

 10,652,020

 26,910,320

   6,200,000

   3,372,000

14,176,800

  3.89

16.70

42.18

  9.72

  5.29

 22.22

รวมงบประมาณ 63,793,440 100.00
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การจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565 

รายรบั
63,793,440 บาท (100%)

รายจ่ายประจาํ รายจ่ายดาํเนินงาน
47,872,160 บาท (75.04%) 15,921,280 บาท (24.96%)

(1) ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง (กระดาษ/หมึก)

1,000,000 บาท (1.57%)

2,482,300 บาท (3.89%)

9,652,020 บาท (15.13%)

ฝ�ายบรหิาร

กลุ่มบรหิารวิชาการ

1,890,320 บาท (2.96%)กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนฯ

524,640 บาท (0.82%)กลุ่มบรหิารงบประมาณ

872,000 บาท (1.37%)กลุ่มบรหิารทั�วไป

500,000 บาท (0.78%)กลุ่มอํานวยการ

2,482,300 บาท (3.89%)

10,652,020 บาท (16.70%)

26,910,320 บาท (42.18%)

6,200,000 บาท (9.72%)

3,372,000 บาท (5.29%)

14,176,800 บาท (22.22%)

 (1) ค่าอาหาร/นํ�าดื�ม/นม ของนักเรยีน

20,000,000 บาท (31.35%)

 (2) ค่าเสื�อผ้า/ชุดนักเรยีน
3,720,000 บาท (5.83%)

 (3) ค่าซักรดีเสื�อผ้านักเรยีน
1,300,000 บาท (2.04%)

 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนานักเรยีน 

       ครูและบุคลากร

2,210,560 บาท (3.47%)

 (2) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
3,464,800 บาท (5.43%)

 (1) ค่าใช้จ่ายการดูแล บาํรุงรกัษาอาคารสถานที�

1,500,000 บาท (2.35%)

 (2) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับยานพาหนะและนํ�ามัน
       เชื�อเพลิง

1,000,000 บาท (1.57%)

 (1) ค่าจ้างครูและบุคลากรในโรงเรยีน

13,676,800 บาท (21.44%)

15.59% ของรายจ่ายดําเนินงาน

60.62% ของรายจ่ายดําเนินงาน

11.87% ของรายจ่ายดําเนินงาน

3.30% ของรายจ่ายดําเนินงาน

5.48% ของรายจ่ายดําเนินงาน

3.14% ของรายจ่ายดําเนินงาน



กลุม่บรหิารกิจการนักเรยีนฯ
42.2%

กลุม่อํานวยการ
22.2%

กลุม่บรหิารวชิาการ
16.7%

กลุม่บรหิารงบประมาณ
9.7%

กลุม่บรหิารทั�วไป
5.3%

ฝ�ายบรหิาร
3.9%
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กลุ่มบริหารงาน
จาํนวน

สรุปจาํนวนโครงการ/กิจกรรม ประจาํป�งบประมาณ 2565

(1)  ฝ�ายบรหิาร

(2) กลุ่มบรหิารวิชาการ

(3) กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนฯ

(4) กลุ่มบรหิารงบประมาณ

(5) กลุ่มบรหิารทั�วไป

(6) กลุ่มอํานวยการ

งบประมาณ

บาท ร้อยละโครงการ กิจกรรม

1

56

26

8

5

6

1

144

77

21

6

17

 2,482,300

 10,652,020

 26,910,320 

 6,200,000

 3,372,000

14,176,800

 3.89

16.70

42.18

 9.72

 5.29

 22.22

แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณประจาํป�งบประมาณ 2565 จาํแนกตามกลุ่มบรหิาร
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บทที�  5

         โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้
รว่มกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน กําหนดแนวทาง
ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผล
การปฏิบัติงาน/การดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี�

การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน

การกํากับติดตาม

จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
จัดผู้รบัผิดชอบในการกับ ติดตามงาน
กําหนดขอบข่ายการกํากับ ติดตามงาน 
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การปฏิบติังานตาม
แผนงาน/โครงการ การกํากับติดตาม

ดา้นป�จจยั

ดา้นกระบวนการ

ดา้นผลผลิต

ผลการดําเนนิงาน
ป�ญหา/อุปสรรค

ปรบัปรุงและพฒันางาน

     การประเมินผล

แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินผล
สรา้งเครื�องมือประเมินผล
ดําเนินการประเมินผลก่อนดําเนินโครงการเพื�อดูความเป�นไปได้ ระหว่างดาํเนินโครงการเพื�อดู
ความก้าวหน้า และปรบัปรุงแก้ไขการดําเนินงาน และประเมินผลเมื�อสิ�นสุดโครงการเพื�อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการ

     การตรวจสอบ

       เป�นการประเมินความก้าวหน้าของดาํเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ�ของงาน/
โครงการนั�น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื�อเปรยีบเทียบกับมาตรฐานที�กําหนดการตรวจสอบจึงเป�นกระบวนการ
ที�บ่งชี�คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรยีนว่าประสบผลสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์/เป�าหมายหรอืไม่เพียงใด
การตรวจสอบแบ่งออกเป�น 2 ระดับ ดังนี�
    (1) การตรวจสอบคุณภาพภายในหรอืการประเมินตนเองในโรงเรยีน
         เป�นกระบวนการที�กระทําโดยผู้มีส่วนรว่มในการดาํเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ�ของงาน/โครงการและต้องกระทําทุกขั�นตอนของการทํางาน ซึ�งการตรวจสอบนี�อาจกระทําเป�น 3
ระยะ คือระยะก่อนดาํเนินการระหว่างดาํเนินการและเมื�อสิ�นสุดงาน/โครงการ
    (2) การตรวจสอบคุณภาพภายนอก        
         เป�นกระบวนการที�กระทําโดยบุคลากรหรอืคณะบุคคลที�ไม่ได้รว่มงาน/โครงการ ซึ�งทางโรงเรยีนแต่งตั�ง
หรอืตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ�ของงาน/โครงการ เพื�อตรวจสอบว่างาน/
โครงการ ประสบผลสาํเรจ็เพียงใด โดยพิจารณาทั�งด้านปรมิาณและคุณภาพของผลผลิต เปรยีบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที�กําหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป�นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรบัปรุง
และพัฒนางาน/โครงการต่อไป

     แผนภูมิรูปแบบการปการกํากับติดตาม
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การตรวจสอบคณุภาพภายใน
โดยผูม้สีว่นรว่มในงาน/โครงการ

ขอ้มูลเพื�อประกอบ
การปรบัปรงุและพฒันา

ขอ้มูลเพื�อประกอบ
การปรบัปรงุและพฒันา

 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ

     การรายงานผล

       เป�นการรวบรวมผลการดาํเนินงาน/โครงการซึ�งเป�นภาระหน้าที�ที�สาํคัญของโรงเรยีนที�จะต้องรายงาน
ผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้รบัรูค้วามสาํเรจ็
และป�ญหาอุปสรรค เพื�อรว่มมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรบัปรุงการดาํเนินงาน/โครงการของ
โรงเรยีนให้ประสบผลสาํเรจ็ในป�ต่อไปโดยได้กําหนดแนวทางในการรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการดังนี�
    (1)  รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ เมื�อสิ�นสุดแต่ละกิจกรรมที�กําหนดไว้ โดยผู้รบัผิดชอบ
          โครงการ/กิจกรรม
    (2)  สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการ เป�น 2 ระยะ คือ
                ระยะที� 1 เดือนตุลาคม             
                ระยะที� 2 เดือนมีนาคม
     (3)  ทุกสิ�นป�การศึกษา โรงเรยีนจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานเพื�อเผยแพรใ่ห้ชุมชน 
           หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ�งมีสาระของเรื�องที�จะรายงาน ดังนี�
               - ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป�
               - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี�
               - ผลสาํเรจ็ที�เป�นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต

แผนภูมิรูปแบบรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ

งาน/โครงการที�มปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ

ก่อน
ดําเนนิการ

ระหวา่ง
ดาํเนนิการ

หลัง
ดาํเนนิการ
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ภาคผนวก
งบเหลือจ่ายประจาํป�งบประมาณ 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาํป�งบประมาณ 2565

ขั�นตอนและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ 2565

คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานการประชุมสัมมนา

ประกาศคณะกรรมการสถานสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

คณะผู้จัดทํา

      ประจาํป�งบประมาณ 2565

      การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ 2565
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กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนฯ

กลุ่มบรหิารงบประมาณ

กลุ่มบรหิารทั�วไป

กลุ่มอํานวยการ
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ฝายบริหาร 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารกิจการนักเรียนฯ 

กลุมบริหารงบประมาณ 

กลุมบริหารทัว่ไป 

กลุมอํานวยการ 

ดําเนินการ
คิดเป�นร้อยละ

2,482,300

10,852,020

26,910,320

6,540,000

3,372,000

13,636,800

แผนภูมิการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ 2564

 งบประมาณจัดสรร งบประมาณที�ใช้ไป

งบประมาณที�ใช้ไป
(บาท)

66,680

5,243,000

1,972,000

1,056,600

1,189,000

3,006,000

2,415,620

5,609,020

24,938,320

5,483,400

2,183,000

10,630,800

97.31

51.69

92.67

83.84

64.74

77.96

รวมทั�งหมด 63,793,440 51,260,160 80.53 12,533,280



ตลุาคม 2564

- นาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนมุติั
   แผนปฏิบติัการประจาํป�งบประมาณ 2565

- นาํเสนอผลการดาํเนนิตามโครงการในภาคเรยีนที� 1 

   ป�การศึกษา 2564 

- ฝ�าย/งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ดาํเนนิการตามโครงการ
   ไตรมาสที� 1 และ 2

สงิหาคม 2564

- เลขาทกุฝ�าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู/้งาน 

   รวบรวมโครงการตามกลุ่มบรหิารงานสง่โครงการ
   ใหกั้บงานแผนงาน 

- ประชุมหารอืคณะครแูละบุคลากรทกุคน เพื�อรว่มกันกําหนด            

   ทิศทาง วางแผนการจดัทําแผนปฏิบติัการประจาํป�งบประมาณ
- ทกุฝ�าย/กลุ่มสาระการเรยีนรู/้ งานดาํเนนิการเขยีนโครงการ/ 
   ใหส้อดคล้องกับกลยุทธโ์รงเรยีน มาตรฐานและตัวบง่ชี�ตาม
   มาตรฐานคณุภาพการศึกษา

กรกฎาคม 2564

กันยายน 2564

- ประชุมสรปุโครงการประจาํป�งบประมาณ 2565

   วเิคราะห ์แก้ไข เพิ�มเติม จดัพมิพ ์และทํารปูเล่ม
- งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน จดัพมิพแ์ละ
   ทํารปูเล่ม

- ประชุมหารอืฝ�ายบรหิาร เพื�อวางแผนการจดัทํา
   แผนปฏิบติัการประจาํป�งบประมาณ 2565

- พจิารณาปฏิทินปฏิบติังาน
- แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางานจดัทํา (รา่ง) แผนฯ

มถินุายน 2564

มนีาคม 2565

-  สิ�นสดุการเบกิ-จา่ย ตามแผนปฏิบติัการ 

    ประจาํป�งบประมาณ 2565 

-  ประเมนิ สรปุรายงานโครงการ / กิจกรรม 

    ตามแผนปฏิบติัการ ประจาํป�งบประมาณ 2565

สงิหาคม 2565

ฝ�าย/งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ดาํเนนิการตามโครงการ ไตรมาสที� 3 และ 4

เมษายน 2565

ปฏิทินการปฏิบติังานประจาํป�งบประมาณ 2565
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รายงานเงินคงเหลือต่อผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื�อดําเนนิ
การจดัสรรงบประมาณ 

กันยายน 2565

9

- ฝ�าย/งาน/กลุ่มสาระ เตรยีมจดัทําสรปุผลการดาํเนนิงาน
   ตามโครงการประจาํภาคเรยีนที� 2 ป�การศึกษา 2564
- นาํเสนอผลการดาํเนนิตามโครงการในภาคเรยีนที� 2 

 ป�การศึกษา 2564  
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ขั�นตอน การดําเนินการ/กิจกรรม

 1. การทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
     ประจาํป�งบประมาณ

ขั�นตอนและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํป�งบประมาณ 2565

 แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื�อดาํเนินการ
(1)  วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(2)  ทิศทางการจัดการศึกษา
(3)  วิเคราะห์ความเชื�อมโยง ความสอดคล้องกับแผนต่างๆที�เกี�ยวข้อง
(4)  ข้อมูลป�จจุบันและข้อมูลย้อนหลังที�เกี�ยวข้องกับโรงเรยีน
(5)  ประเมินความเสี�ยงด้านการเงิน สังคม จรยิธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ
      ประเมินความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการ ฯลฯ

 2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํ
      ป�งบประมาณ

ประชุมสัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื�อรว่มกําหนดทิศทางและแนวทาง
การดาํเนินการ
(1)  การประชุมสัมมนา
      - การกําหนดตําแหน่ง ทิศทางการดาํเนินการ
      - พิจารณาความเชื�อมโยง แผนยุทธศาสตร ์ผลการประเมินภายใน  
        ภายนอก กรอบงบประมาณของกลุ่มโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
        จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      - ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ ตัวชี�วัดและค่าเป�าหมาย
      - กําหนดโครงการ/กิจกรรมที�สาํคัญและมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
      - ประมาณการและค่าคาดการณ์การใช้ทรพัยากรที�ต้องการ เช่น 
         งบประมาณ อัตรากําลัง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื�อให้บรรลุเป�าหมาย
(2)  จัดทํา (รา่ง) แผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณ
(3)  รบัฟ�งความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4)  ปรบัปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ

3.  การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาํป� 
     งบประมาณ

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป�งบประมาณฉบับสมบูรณ์
(1)  เสนอต่อที�ประชุมกรรมการฯ/คณะทํางาน
(2)  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
(3)  เสนอต่อกลุ่มโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย
(4)  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์

4.  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
     ประจาํป�งบประมาณ

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงาน
(1)  รายงาน รอบ 6 เดือน  (รายงานผู้บรหิารและบุคลากรในโรงเรยีน)
(2)  รายงานรอบ 12 เดือน (รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาและ
      กลุ่มโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย)
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2565

Stamp
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คณะผู้จัดทํา

นายวันสว่าง  สิงห์ชัย                       
นายสุพจน์  ทาวงศ์                           
นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล                  
นางสาวผุสดี  สมณา                        
นายจีรศักดิ�  จันต๊ะ                           
นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร          
ว่าที� ร.ต.สุรยุทธ  ชาํนาญยา               
นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร                      
นางมยุร ี มูลสวัสดิ�                           
นางบัวตูม  ออนตะไคร ้                     
นางสุนีย์  ยามี                                 

นางประภัสสร  ทับทอง                    
นางสาวอุรารตัน์  แก้วศิลา                
นายณัฐธศภัทร  พินิจ                      
นายปรชัรฏัต์  ใจมา                          
นายไกรระวี  จันต๊ะคาด                   
นายเอกลักษณ์  อิ�นธิ                       

คณะกรรมการที�ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

คณะกรรมการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเชยีงราย
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