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ก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

บทสรุปผู้บริหาร 
------------------------------------------------------------ 

 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2562 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรยีน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีกรอบทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ที่บรรลุเป้าหมายอย่าง

แท้จริง โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบไปด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 

7 โครงการ 142 กิจกรรม งบประมาณ 63,793,440 บาท แยกเป็นโครงการดังนี้ 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ 

          ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

         จำนวน  18  กิจกรรม งบประมาณ  1,594,087  บาท 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 

         จำนวน  25  กิจกรรม งบประมาณ  2,454,704  บาท 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

         จำนวน  47  กิจกรรม งบประมาณ  5,312,785  บาท 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

          อย่างมีประสิทธิภาพ 

         จำนวน  9  กิจกรรม งบประมาณ  3,178,770  บาท 

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

         จำนวน  31  กิจกรรม งบประมาณ  47,821,594  บาท 

โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ 

          ทางการศึกษา 

         จำนวน  2  กิจกรรม งบประมาณ  26,500  บาท 

โครงการที่ 7 : โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

         จำนวน  10  กิจกรรม งบประมาณ  3,405,000  บาท 

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีการดำเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ 142 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 



 
ข รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 

1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 หลายกิจกรรมประเมินผลล่าช้า

กว่ากำหนดมาก ทำให้การรายงานสรุปผลใช้เวลานานในการดำเนินการ 

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงวันในการจัด

กิจกรรม ไม่ตรงตามไตรมาสทำให้การดำเนินการตามแผนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการติดตามทุกไตรมาสเพื่อให้โครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

คำนำ 
 

  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปี

งบประมาณ 2562 นี้ ได้จัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาและให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ นั้น ผลการ

ปฏิบัติจะระบุเป็นจำนวนและคุณภาพอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำผลมา

ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการ เสนองานแผนงานได้ดำเนินการ

จัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 

 

 

งานแผนงาน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร          ก 
คำนำ           ค 
สารบัญ           ง 
บทที่ 1  บทนำ          1 
บทที่ 2  วิธีดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและ  3 

    สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บทที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ   4 
บทที่ 4  รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  5 

                     งบประมาณ 2562  
 โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและ 13 

       ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ  20 
         อันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 

  โครงการที่ 3  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   28 
  โครงการที่ 4  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ 41 

           และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ   45 
  โครงการที่ 6  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง 57 

           การกระจายอำนาจทางการศึกษา  
  โครงการที่ 7  โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 59 

            ในสถานศึกษา 
ภาคผนวก  
คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562   
        
   
 



 
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

บทที่ 1 
บทนำ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2562 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีกรอบทิศทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายอย่าง

แท้จริง โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบไปด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 

7 โครงการ 142 กิจกรรม งบประมาณ 63,793,440 บาท แยกเป็นโครงการดังนี้ 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ 

          ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

         จำนวน  18  กิจกรรม งบประมาณ  1,594,087  บาท 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 

         จำนวน  25  กิจกรรม งบประมาณ  2,454,704  บาท 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

         จำนวน  47  กิจกรรม งบประมาณ  5,312,785  บาท 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

          อย่างมีประสิทธิภาพ 

         จำนวน  9  กิจกรรม งบประมาณ  3,178,770  บาท 

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

         จำนวน  31  กิจกรรม งบประมาณ  47,821,594  บาท 

โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ 

          ทางการศึกษา 

         จำนวน  2  กิจกรรม งบประมาณ  26,500  บาท 

โครงการที่ 7 : โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

         จำนวน  10  กิจกรรม งบประมาณ  3,405,000  บาท 

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีการดำเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ 142 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 



 
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค์ของการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

2. เพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการกิจกรรมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

3. เพ่ือนำผลการติดตาม การดำเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดนโยบาย รวมทั้ง

กำหนดการดำเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำในอนาคตต่อไป 

 



 
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

บทที่ 2 
วิธีดำเนินการตดิตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและ 

สรุปผลการตดิตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตาม

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ ช่วงเวลา 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) 

1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน ธันวาคม 2561 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร มกราคม 2562 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562-มีนาคม 2562) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2562 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร เมษายน 2562 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562-มิถุนายน 2562) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2562 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร กรกฎาคม 2562 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562-กันยายน 2562) 
1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 
2 รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร ตุลาคม 2562 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น  7 โครงการ 142 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 



 
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการประเมินแผนปฏิบัติการ 

1. ปัญหาในการดำเนินโครงการกิจกรรมล่าช้า ทำให้เมื่อใกล้ถึงเวลาในการจัดกิจกรรมแล้วต้องทำการ

เบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน จนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน  

2. ควรมีการประเมินผลโครงการกิจกรรมเมื่อดำเนินการสิ้นสุดแล้วทันที เพ่ือจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุง

การจัดโครงการในปีถัดไป และทำให้สามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ อีกท้ังทำให้การประเมิน

แผนปฏิบัติการมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

 



 
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

บทที่ 4 
รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สรุปผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 โครงการ 142 กิจกรรม 

มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

โครงการที่ 1 : 18 กิจกรรม

โครงการที่ 2 : 25 กิจกรรม

โครงการที่ 3 : 47 กิจกรรม

โครงการที่ 4 : 9 กิจกรรม

โครงการที่ 5 : 31 กิจกรรม

โครงการที่ 6 : 2 กิจกรรม

โครงการที่ 7 : 10 กิจกรรม



 
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 1 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1 กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาฟิสิกส ์ 114,150 

2 กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาเคมี 125,600 

3 กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาชีววิทยา 95,610 

4 กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 129,843 

5 กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์ 20,000 

6 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชานวัตกรรม2 74,400 

7 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ 41,000 

8 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ 20,000 

9 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชาโครงงาน 377,740 

10 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 159,800 

11 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชาคณติศาสตร์ 45,000 

12 กิจกรรมจดัซื้อครภุณัฑ์และซ่อมบำรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 26,000 

13 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 83,680 

14 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 24,860 

15 กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000 

16 กิจกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21,350 

17 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54,550 

18 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 170,504 

รวม  18  กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



 
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 2 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตาม
แนวพระราชดำริ 

1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรยีนวิถีพุทธ 10,000 
2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 80,000 

3 กิจกรรมทักษะชีวิต 90,000 
4 กิจกรรมพัฒนางานและส่งเสริมสขุภาพอนามัยนักเรียน 180,300 

5 กิจกรรมพัฒนางานต่อต้านยาเสพติด 19,000 

6 กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 123,000 

7 กิจกรรมพัฒนางานวินัยและนิติการ 9,000 

8 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 80,000 

9 กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค ์ 15,000 

10 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความด ี 12,000 

11 กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ 260,500 

12 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน 254,450 

13 กิจกรรมกีฬากลุ่ม 117,600 

14 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 81,484 

15 กิจกรรมจุฬาภรณสมัพันธ์ 292,200 

16 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครั้งท่ี 11 23,705 

17 กิจกรรมจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,000 

18 กิจกรรมคา่ยคณุธรรมจรยิธรรม 100,000 
19 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 50,000 
20 กิจกรรมชุมนมุ 77,430 
21 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนท่ี 2/2561 281,960 
22 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี  ภาคเรียนท่ี 1/2562 168,210 
23 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 25,000 
24 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  51,865 

25 กิจกรรมโครงการตามพระราชดำร ิ 40,000 
รวม  25  กิจกรรม 

 

 



 
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 3 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1 กิจกรรมวันภาษาไทย 22,536 
2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 300,000 
3 กิจกรรมทักษะวิชาการ (การงานอาชีพ) 16,000 
4 กิจกรรมพัฒนานักเรียนสำหรบัการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปะ) 45,930 
5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี (แข่งทักษะ) 31,000 
6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (เตรียมทักษะ) 12,500 
7 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 7,960 
8 กิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวัตกรรม (สมาคมวิทย์) 28,400 
9 กิจกรรมปรับพื้นฐานม.1 (คณติ) 21,720 
10 กิจกรรมคา่ยม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 25,720 
11 กิจกรรมคา่ยเวทคณิต 10,000 
12 กิจกรรมคา่ย สอวน คณิตศาสตร ์ 98,990 
13 กิจกรรม Gifted math 641,160 
14 กิจกรรม AP Math 21,800 
15 กิจกรรมคา่ยปรับพ้ืนฐานม.1 (คณติ) 31,720 
16 กิจกรรมคา่ยพัฒนาศักยภาพคณติ 34,300 
17 กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp 41,999 
18 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินบังคบั 40,000 
19 กิจกรรมคา่ยเทคโนโลย ี 125,760 
20 กิจกรรมคา่ยพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 30,000 
21 กิจกรรมคา่ยพัฒนาความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม 39,000 
22 กิจกรรมฟสิิกสส์ัประยุทธ์   25,000 
23 กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 20,000 
24 กิจกรรมพัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 33,000 
25 กิจกรรมติวเข้มเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET 12,000 
26 กิจกรรมคา่ยภาษาไทย 21,100 
27 กิจกรรมคา่ยปรับพ้ืนฐาน ความรูท้างวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 49,200 
28 กิจกรรมคา่ยปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 39,200 
29 กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 470,760 
30 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 66,000 

 



 
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 3 (ต่อ) 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

31 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  100,000 
32 กิจกรรมคา่ย สอวน ภูมศิาสตร ์ 30,000 
33 กิจกรรมคา่ย ASEAN 52,000 
34 กิจกรรมคา่ยใช้สื่อออนไลน ์ 5,670 
35 กิจกรรมการร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษา หรือกระทรวงวิทยาศาสตร ์ 150,000 
36 กิจกรรม PCSHSCR- YJC Science Exchange Program 2019 40,800 
37 กิจกรรม PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 2019 200,000 
38 กิจกรรม YJC- PCSHSCR Science Exchange Program 2019 189,180 
39 กิจกรรม TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 2019 17,500 
40 กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสตูร (Gin) 500,000 
41 กิจกรรมการสอนเสริมแบบเขม้ข้น (CSG) 500,000 
42 กิจกรรมคา่ยปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ 100,000 
43 กิจกรรมการฟังบรรยายทางวิชาการ 90,000 
44 กิจกรรมศึกษาดูงานระดับชั้นม.1 300,000 
45 กิจกรรมศึกษาดูงานระดับชั้นม.4 500,000 
46 กิจกรรมศึกษาดูงานlสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ม.4 30,400 
47 กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 ม.5 144,480 

รวม  47  กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 4 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

1 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 2,860,210 
2 กิจกรรมอบรมครูแคลคลูสั 10,810 
3 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 43,800 
4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 11,715 
5 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 15,545 
6 กิจกรรมพัฒนาครูสาขาเทคโนโลย ี 15,000 
7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรหอพัก 139,790 
8 กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้ 10,000 
9 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 71,900 

รวม  9  กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 5 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

1 กิจกรรมบริหารจัดการภายในโรงเรียน 1,500,000 
2 กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 281,795 
3 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 20,000 
4 กิจกรรมพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 14,700 
5 กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 369,400 
6 กิจกรรมพัฒนางานครูและบุคลากร 136,000 
7 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 60,000 
8 กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์ 30,600 
9 กิจกรรมพัฒนางานประกันคณุภาพ 500,000 
10 กิจกรรมพัฒนากลุ่มอำนวยการ 277,500 
11 กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงินและบัญช ี 150,000 
12 กิจกรรมพัฒนางานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 96,000 
13 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ 2562 120,000 
14 กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 41,284 
15 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 10,000 
16 กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 119,000 
17 พัฒนางานบริหารกิจการนักเรยีน 48,750 
18 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 12,317,156 
19 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยูป่ระจำ (อาหาร น้ำดื่ม นม) 15,840,000 
20 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยูป่ระจำ (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน) 3,840,000 
21 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยูป่ระจำ (ซักรดีเสื้อผ้า) 1,300,000 
22 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก) 1,200,000 
23 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายสาธารณูปโภค 3,700,000 
24 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง 700,000 
25 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 500,000 
26 กิจกรรมพัฒนางานน้ำดื่มแคแสด 300,000 
27 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการนักเรียน 3,860,000 
28 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 30,290 
29 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 30,770 
30 กิจกรรมพัฒนางานหลักสตูรและจดัการเรียนรู ้ 31,400 
31 กิจกรรมประชาสมัพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 396,949 

รวม  31  กิจกรรม 
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ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 6 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

1 กิจกรรมพัฒนาชุมชนสมัพันธ์ 6,500 
2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 20,000 

รวม  2  กิจกรรม 

 

 

 

ตารางสรุปจำนวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่ 7 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการที่ 7 : โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

1 กิจกรรมคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี 1,500,000 
2 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 500,000 
3 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน 200,000 
4 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 200,000 
5 กิจกรรมซ่อมบำรุงห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 
6 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์กีฬา 50,000 
7 กิจกรรมพัฒนาห้องกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 26,000 
8 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณติ 6,000 
9 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบตัิการและแหล่งเรียนรู้สาขาเทคโนโลย ี 80,000 
10 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรยีน 828,000 

รวม  10  กิจกรรม 
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โครงการที ่1 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที ่ 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 

      คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 



 

14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาเคมี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาเคมี 
ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาเคมี 
ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.66 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

3. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาชีววิทยา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชา
ชีววิทยาได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชา
ชีววิทยาได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด 
ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.42 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

5. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์ได้
ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์
ทั่วไปได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.71 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

6. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.54 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.49 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติ
และการสืบเสาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ธรรมชาติและการสืบเสาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.36 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

9. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 
95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.71 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.33 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

11. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.54 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

12. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว 
- ดำเนินการครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด 
ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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13. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

14. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.86 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

15. กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.43 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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16. กิจกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ถูกต้อง
ตามรายการที่กำหนด ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

17. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.54 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

18. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.63 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่2 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 

 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที ่ 2.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและส่งเสริม 

    กิจกรรมตามแนวพระราชดำริ 
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1. กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.49 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 75 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

3. กิจกรรมทักษะชีวิต 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 93 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

4. กิจกรรมพัฒนางานและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 75 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.34 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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5. กิจกรรมพัฒนางานต่อต้านยาเสพติด 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

6. กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.59 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

7. กิจกรรมพัฒนางานวินัยและนิติการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.26 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.48 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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9. กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.56 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

10. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 75 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.71 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

11. กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98 
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

12. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94  
- ระดับความพึงพอใจ 4.62 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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13. กิจกรรมกีฬากลุ่ม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 100 คน 
1.2 ครูจำนวน 10 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94  
- ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

14. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98  
- ระดับความพึงพอใจ 4.83 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

15. กิจกรรมจุฬาภรณสัมพันธ์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 150 คน 
1.2 ครูจำนวน 10 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

16. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครั้งที่ 11 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 
- ระดับความพึงพอใจ 4.83 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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17. กิจกรรมจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.74 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

18. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 240 คน 
1.2 ครูจำนวน 30 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

19. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95  
- ระดับความพึงพอใจ 4.83 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

20. กิจกรรมชุมนุม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.69 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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21. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2561 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 288 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.54 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

22. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี  ภาคเรียนที่ 1/2562 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 288 คน 
1.2 ครูจำนวน 122 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.61 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

23. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 95 คน 
1.2 ครูจำนวน 3 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98 
- ระดับความพึงพอใจ 4.62 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

24. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 144 คน 
1.2 ครูจำนวน 2 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.51 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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25. กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน 720 คน 
1.2 ครูจำนวน 3 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 97  
- ระดับความพึงพอใจ 4.54 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่3 

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที่  3.  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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1. กิจกรรมวันภาษาไทย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.49 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 150 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90  
- ระดับความพึงพอใจ 4.51 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

3. กิจกรรมทักษะวิชาการ (การงานอาชีพ) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 20 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85  
- ระดับความพึงพอใจ 4.77 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

4. กิจกรรมพัฒนานักเรียนสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปะ) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 30 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 82  
- ระดับความพึงพอใจ 4.25 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี (แข่งทักษะ) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 10 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94  
- ระดับความพึงพอใจ 4.61 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (เตรียมทักษะ) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 150 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.53 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพ่ือรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ได้ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.46 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

8. กิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวัตกรรม (สมาคมวิทย์) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 100 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80  
- ระดับความพึงพอใจ 4.48 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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9. กิจกรรมปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.88 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

10. กิจกรรมค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.82 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

11. กิจกรรมค่ายเวทคณิต 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.73 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

12. กิจกรรมค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 15 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.36 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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13. กิจกรรม Gifted math 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 50 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98  
- ระดับความพึงพอใจ 4.75 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

14. กิจกรรม AP Math 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 5 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.50 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

15. กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 30 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

16. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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17. กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 144 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.82 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

18. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินบังคับ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 10 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80  
- ระดับความพึงพอใจ 4.92 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

19. กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 144 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.73 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

20. กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 144 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.66 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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21. กิจกรรมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.74 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

22. กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์   

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.32 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

23. กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 144 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.21 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

24. กิจกรรมพัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 50 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.35 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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25. กิจกรรมติวเข้มเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.36 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

26. กิจกรรมค่ายภาษาไทย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 40 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

27. กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.75 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

28. กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.61 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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29. กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 150 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.79 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

30. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 150 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.26 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

31. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 200 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95  
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

32. กิจกรรมค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 30 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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33. กิจกรรมค่าย ASEAN 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 40 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.62 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

34. กิจกรรมค่ายใช้สื่อออนไลน์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 40 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.47 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

35. กิจกรรมการร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษา หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

36. กิจกรรม PCSHSCR- YJC Science Exchange Program 2019 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 20 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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37. กิจกรรม PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 2019 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.27 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

38. กิจกรรม YJC- PCSHSCR Science Exchange Program 2019 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.94 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

39. กิจกรรม TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 2019 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 120 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

40. กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 720 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.43 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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41. กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 720 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.84 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

42. กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.89 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

43. กิจกรรมการฟังบรรยายทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 432 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

44. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับชั้นม.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 96 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.35 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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45. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับชั้นม.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 144 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.22 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

46. กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ม.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

47. กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 ม.5 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 นักเรียน จำนวน 240 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่4 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที ่ 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 122 คน ได้เข้ารับ
การอบรม ประชุม สัมมนาไม่น้อยว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95  
- ระดับความพึงพอใจ 4.35 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

2. กิจกรรมอบรมครูแคลคูลัส 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จำนวน 10 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   
 

 ดำเนินการแล้ว 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.95 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จำนวน 15 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.81 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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4. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จำนวน 2 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.5 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

5. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จำนวน 3 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.33 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

6. กิจกรรมพัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
จำนวน 3 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.80 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรหอพัก 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครูและบุคลากรหอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 18 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
- ระดับความพึงพอใจ 4.46 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

8. กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครแูละบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย จำนวน 76 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 97  
- ระดับความพึงพอใจ 4.75 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

9. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ครแูละบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย จำนวน 76 คน 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94  
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่5 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที ่ 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
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1. กิจกรรมบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการบริหารจัดการในการพัฒนาปรับปรุงสิ่ง
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตาม
เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการบริหารจัดการในการพัฒนาปรับปรุงสิ่ง
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.15 
 อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

2. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ
ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ
ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 92 
- ระดับความพึงพอใจ 4.23 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

3. กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 89 
- ระดับความพึงพอใจ 4.46 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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4. กิจกรรมพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 94 
- ระดับความพึงพอใจ 4.22 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

5. กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานปฏิคมให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานปฏิคมให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.69 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

6. กิจกรรมพัฒนางานครูและบุคลากร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานครูและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานครูและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.45 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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7. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานธุรการให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานธุรการให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.78 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

8. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.24 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

9. กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- เนินการพัฒนางานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.52 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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10. กิจกรรมพัฒนากลุ่มอำนวยการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงาน
อำนวยการให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงาน
อำนวยการให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 
- ระดับความพึงพอใจ 4.76 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

11. กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.74 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

12. กิจกรรมพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.63 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

 

 

 



 

50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

13. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 โดยมีบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 โดยมีบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วม
ร้อยละ 96 
- ระดับความพึงพอใจ 4.72 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

14. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานแผนงานให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานแผนงานให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.84 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

15. กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.53 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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16. กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงาน
งบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงาน
งบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.82 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

17. พัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานกิจการ
นักเรียนให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงานกิจการ
นักเรียนให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 94 
- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

18. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้ตาม
เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้ตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.33 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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19. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (อาหาร น้ำดื่ม นม) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (อาหาร 
น้ำดื่ม นม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (อาหาร 
น้ำดื่ม นม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.24 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

20. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (เสื้อผ้า 
ชุดนักเรียน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (เสื้อผ้า 
ชุดนักเรียน) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.68 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

21. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (ซักรีดเสื้อผ้า) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (ซักรีด
เสื้อผ้า) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (ซักรีด
เสื้อผ้า) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.75 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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22. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง 
(กระดาษ หมึก) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง 
(กระดาษ หมึก) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ร้อยละ 96 
- ระดับความพึงพอใจ 4.92 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

23. กิจกรรมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
- ระดับความพึงพอใจ 4.55 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

24. กิจกรรมค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.36 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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25. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายยานพาหนะให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายยานพาหนะให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.38 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

26. กิจกรรมพัฒนางานน้ำดื่มแคแสด 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานน้ำดื่มแคแสดให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานน้ำดื่มแคแสดให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 93 
- ระดับความพึงพอใจ 4.64 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

27. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานโภชนาการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานโภชนาการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 89 
- ระดับความพึงพอใจ 4.65 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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28. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.48 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

29. กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานวัดผลให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานวัดผลให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.62 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

30. กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการพัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.59 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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31. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ร้อยละ 85 
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่6 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที่   6.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

      หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วน 

      ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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1. กิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการร่วมกิจกรรมกับชุมชน และหน่วยงานส่วน
ราชการภายนอกในโอกาสต่าง ๆ ร้อยละ 90 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และหน่วยงานส่วนราชการ

ภายนอกในโอกาสต่าง ๆ ร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.33 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา รวมทั้งประสานการทำงานระหว่าง
สถานศึกษาและคณะกรรมการฯให้เป็นไปด้วยดี 

- ระดับความพึงพอใจ 4.58 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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โครงการที ่7 

โครงการสร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  

ข้อที ่ 7.  สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
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1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1.อาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 22 อาคาร มี
ความพร้อมในการให้บริการนักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง
และมีอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75   

 ดำเนินการแล้ว  
- อาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 22 อาคาร 

มีความพร้อมในการให้บริการร้อยละ 85 
- ระดับความพึงพอใจ 4.12 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

2. กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 อุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้
งานเป็นอย่างดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75   

 ดำเนินการแล้ว  
- อุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้
งานเป็นอย่างดีร้อยละ 85 
- ระดับความพึงพอใจ 4.25 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 หอพักนักเรียนจำนวน 6 อาคาร มีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ
ในการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75   

 ดำเนินการแล้ว  
- หอพักนักเรียนจำนวน 6 อาคาร มีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพอในการใช้งาน ร้อยละ 87 
- ระดับความพึงพอใจ 4.21 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 
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4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เป้าหมาย ผลผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
   1.1  นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน  
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. ด้านคุณภาพ 
2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75   

 ดำเนินการแล้ว  
- นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 95 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรัก  การอ่าน  หอสมุด
และแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
- ระดับความพึงพอใจ 4.57 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

5. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์กีฬา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 อาคารศูนย์กีฬา จำนวน 1 อาคาร 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.75   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนยก์ีฬา จำนวน 1 อาคาร 
- ระดับความพึงพอใจ 4.95 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

6. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อการใช้งานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4.00  

 ดำเนินการแล้ว  
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งานและครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 95 
- ระดับความพึงพอใจ 4.85 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

 

 



 

62 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

7. กิจกรรมซ่อมบำรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
จำนวน 1 ห้อง 
2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการซ่อมบำรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ จำนวน 1 ห้อง 
- ระดับความพึงพอใจ 4.73 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

8. กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง 
2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จำนวน 1 ห้อง 
- ระดับความพึงพอใจ 4.89 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

9. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิต 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิต จำนวน 1 ห้อง 
2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิต จำนวน 1 ห้อง 
- ระดับความพึงพอใจ 4.76 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 

10. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สาขาเทคโนโลยี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านปริมาณ     
1.1 ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สาขาเทคโนโลยี 
จำนวน 1 ห้อง 
2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีระดับความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 4.00   

 ดำเนินการแล้ว  
- ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้
สาขาเทคโนโลยี จำนวน 1 ห้อง 
- ระดับความพึงพอใจ 4.82 
อุปสรรคและการแก้ไข   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

 



 
ภาคผนวก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 







คณะผู้จัดทำ 
 
 

➢ ที่ปรึกษา  
 

นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
นายสุพจน์ ทาวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวผุสดี สมณา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำนวยการ 
นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงบประมาณ 
ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ชำนาญยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวสุกัญญา   โชติวรรณพร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
นางสุนีย์ ยาม ี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 

 
➢ ผู้สนับสนุนข้อมูล 

  ผู้อำนวยการ 
  รองผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมทุกโครงการกิจกรรม 

 
➢ รวบรวม/จัดรูปเล่ม 

นางประภัสสร  ทับทอง  หัวหน้างานแผนงาน 
นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์เลน เจ้าหน้าทีแ่ผนงาน 
 




