รหัสโครงการ................................

แบบอนุมัติโครงการ














ชื่อโครงการ.....................................................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (6 ยุทธศาสตร์)ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (6 ข้อ)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. (7 ข้อ)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 มาตรฐาน) มาตรฐานที.่ ............................................................
สอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (11 ข้อ) ข้อที.่ .......................................................
สอดคล้องกรอบงบประมาณ สบว.
หมวดที.่ ...................... ข้อที.่ ....................................
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
..............................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
..............................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ
..............................................................................
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
เงินอุดหนุน
........................... บาท
เงินรายได้สถานศึกษา
.......................... บาท
เงินสนับสนุนฯห้องวิทยาศาสตร์
.......................... บาท
เงินรายได้โครงการ Education Hub .......................... บาท
เงินอื่นๆ
.......................... บาท
รวมทั้งสิ้น
.......................... บาท
ผู้เสนองาน โครงการ
ความเห็นหัวหน้างานแผนงานฯ
ลงชื่อ........................................................................
.......................................................................................
(............................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................
(นายวิชัย บัวเนี่ยว)
วันที่........กันยายน 2563
วันที่........กันยายน 2563
ความเห็นผู้ช่วยผู้อานวยการฯฝ่ายบริหารงบประมาณ
ความเห็นรองผู้อานวยการฯฝ่ายบริหารงบประมาณ
..................................................................................
....................................................................................
..................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(นางนิศาชล เอียดดี)
(นางนิติมา มณีวิทย์)
วันที่........กันยายน 2563
วันที่........กันยายน 2563
ความเห็นผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
□ อนุมัติ
□ ไม่อนุมตั ิ
□ ทบทวน/ปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วันที่........กันยายน 2563

แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล














ชื่อโครงการ.....................................................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (6 ยุทธศาสตร์)ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (5 ข้อ)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. (7 ข้อ)
ข้อที.่ .......................................................................
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 มาตรฐาน) มาตรฐานที.่ ............................................................
สอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (11 ข้อ) ข้อที.่ .......................................................
สอดคล้องกรอบงบประมาณ สบว.
หมวดที.่ ...................... ข้อที.่ ....................................
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
..............................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
..............................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ
..............................................................................
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
เงินอุดหนุน
........................... บาท
เงินรายได้สถานศึกษา
.......................... บาท
เงินสนับสนุนฯห้องวิทยาศาสตร์
.......................... บาท
เงินรายได้โครงการ Education Hub .......................... บาท
เงินอื่นๆ
.......................... บาท
รวมทั้งสิ้น
.......................... บาท
1. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้านคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. กิจกรรม
ที่
1
2
3

กิจกรรม

งบประมาณ

รวมงบประมาณ
5. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานตามไตรมาส
ที่
กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
1
2
3
รวมงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ม.ค.64-มี.ค.64) (เม.ย.64-มิ.ย.64) (ก.ค.64-ก.ย.64)

6. การประเมินผล
ที่
1
2

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือ

7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยวัด

ข้อมูลฐาน
2563

เป้าหมาย
2564

1
2
3
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. รายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวมงบประมาณ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน

ลงชื่อ……………………………………………………
(……………………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………..………
ผู้เสนอโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

ลงชื่อ……………………………………...............
(………………………………………….)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่าย……………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

ลงชื่อ……………………………………………....................
(…………………………..…...………………..)
หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน/โครงการ…………………............................
ผู้พิจารณาโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

ลงชื่อ……………………………………...............
(………………………………………….)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ฝ่าย……………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

ลงชื่อ…………………………………..................
(……………………………………….…..)
รองผู้อานวยการฯฝ่าย…………………….......................
ผู้เห็นชอบโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

ลงชื่อ……………………………………………………
(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อนุมัติโครงการ
วันที่........กันยายน 2563

