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ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการให้ เกิดประโยชน์สู งสุด ต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็ นระบบ 
มีแนวด าเนินการที่มีเป้าหมายชัดเจน สนองนโยบายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงต้องผ่านการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา โดยมีแนวด าเนินการที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง และก าหนดกรอบงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 จะเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกคนได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ตาม
เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   2562  จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 

         
 
 
 

           (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
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 ข้อมูลทรัพยากร 4 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่  4 กรกฎาคม 2536 ด้วยส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของประเทศ 
ประกอบกับภาวะที่ประเทศชาติก าลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อมไปช่วย
พัฒนาในโครงการต่างๆ ของรัฐ กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาวชนท่ีมีความ
สนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย โดยขอพระราชทาน
พระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s 
College” โดยมีเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนเขตการศึกษาละ 1 โรง  รวมทั้งหมด 12 โรงและได้ประกาศจัดตั้ง 3 โรงเรียน

แรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย และตรังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 โดยใช้ช่ือว่า 

“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ” ต่อมาได้มีประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2536 เปลี่ยนเป็นช่ือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยชื่อจังหวัด ส าหรับโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

สาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งเขาน้อย หมู่ที่ 12 ต าบลฉลุง อ าเภอเมือง เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยเปิดรับนักเรียนประจ าทั้งระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ 
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียน จึงได้ใช้สถานที่เรียนช่ัวคราวที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จนถึง
วันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561  เปลี่ยนเป็นช่ือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยช่ือจังหวัด เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 
ตั้งอยู่เลขท่ี   138 หมู่ที่ 12 ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวดัสตลู 91140 

โทรศัพท์   0–7472–5985 
โทรสาร   0–7472–5981 

เว็บไซต ์   www.pccst.ac.th 

สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
    ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

1.2 เปิดสอน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1–6 
1.3 ค าขวัญโรงเรียน 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” 

1.4 วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 
เพื่อจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคญั 

 

http://www.pccst.ac.th/
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2 ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว   วุฒิการศึกษาสูงสดุ   กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
 

2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายสมพร ทิศเมือง    วุฒิการศึกษาสูงสดุ  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

นางนิติมา มณีวิทย ์  วุฒิการศึกษาสูงสดุ  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง  วุฒิการศึกษาสูงสดุ  กษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
 

2.3 โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน 
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3 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ปีการศึกษา 2561 

ปีที ่ ระดับชั้น ห้อง 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โอเมก้า (1) 8 16 24  

เดลต้า (2) 8 16 24  

ทีต้า (3) 8 16 24  

ซิกม่า (4) 8 16 24  

แลมด้า (5) 11 8 19  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 43 72 115  

2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โอเมก้า (1) 12 12 24  
เดลต้า (2) 9 15 24  
ทีต้า (3) 9 15 24  
ซิกม่า (4) 9 15 24  
แลมด้า (5) 7 5 12  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 46 62 108  

3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โอเมก้า (1) 12 12 24  
เดลต้า (2) 8 16 24  
ทีต้า (3) 7 16 23  
ซิกม่า (4) 5 19 24  
แลมด้า (5) 7 15 22  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 39 78 117  
รวมระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 128 212 340  

1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โอเมก้า (1) 6 18 24  
เดลต้า (2) 8 16 24  
ทีต้า (3) 7 17 24  
ซิกม่า (4) 9 15 24  
แลมด้า (5) 7 17 24  
แอลฟ่า (6) 7 17 24  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 44 100 144  

2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โอเมก้า (1) 10 16 26  
เดลต้า (2) 5 19 24  
ทีต้า (3) 5 19 24  
ซิกม่า (4) 5 19 24  
แลมด้า (5) 5 19 24  
แอลฟ่า (6) 5 19 24  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 35 111 146  

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โอเมก้า (1) 9 12 21  
เดลต้า (2) 13 13 26  
ทีต้า (3) 8 18 26  

ซิกม่า (4) 6 20 26  

แลมด้า (5) 6 19 25  
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ปีที ่ ระดับชั้น ห้อง 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

แอลฟ่า (6) 6 19 25  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 48 101 149  

รวมระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 127 312 439  

รวม 255 524 779  

                            ** ข้อมูล ณ วันที่  10 มิ.ย. 2561     (งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ) 
 

4.  ข้อมลูบุคลากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ปีการศึกษา  2561 

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - 1  
รองผู้อ านวยการ 1 1 2  
คร ู 23 37 60  
พนักงานราชการ 6 6 12  
ลูกจ้างประจ า 2 - 2  
ครูอัตราจ้าง 5 7 12  
ครูต่างชาติ 6 - 6  
เจ้าหน้าที่ 6 14 20  
ครูหอพัก 7 11 18  
พนักงานขับรถ 4 - 4  
นักการภารโรง 6 9 15  
พนักงานซักรีด - 20 20  

รวมทั้งหมด 67 105 172  
** ข้อมูล ณ  วันท่ี  4 มิ.ย. 2561   (งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบคุคล) 

 
5. ข้อมูลทรัพยากร 

5.1 อาคารสถานท่ี โรงเรียนมีอาคารเรยีนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
5.1.1  อาคารเรียน   2  หลัง 

5.1.2 อาคารประกอบ   5 หลัง 

5.1.3 อาคารเอนกประสงค ์  6 หลัง 

5.1.4 อาคารหอประชุม   1 หลัง 
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5.1.5 อาคารศูนย์กีฬา   1 หลัง 

5.1.6 อาคารหอพัก   6 หลัง 

5.1.7 อาคารวิทยบริการ     1 หลัง 

5.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ โรงเรยีนจัดห้องไว้ใช้ปฏิบตัิกิจกรรมเฉพาะดังนี ้
5.2.1 ห้องวิทยาศาสตร ์   9 ห้อง 

5.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์    3 ห้อง 

5.2.3 ห้องพระพุทธ   1 ห้อง 

5.2.4 ห้องละหมาด   1 ห้อง 

5.2.5 ห้องแนะแนว   1  ห้อง 

5.3 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ หอประชุม ศูนย์กีฬา สนามบาสเกตบอล ลานศลิปะ สนามหน้าเสาธง ช้ันล่าง
อาคารเรยีนวิทยาศาสตร์ และบริเวณชั้นล่างหอพักนักเรียน 

5.4 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่มไีว้ใช้งาน 

5.4.1 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบรหิาร  48  เครื่อง 

5.4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรยีนการสอน 100 เครื่อง 
 

6. ข้อมูลชุมชน 

6.1 สภาพชุมชน  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็ก ห่างจากเทศบาลต าบลฉลุงประมาณ 1.4 กิโลเมตร  มี
ประชากรประมาณ  12,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  หมู่บ้าน สวนยางพารา ร้านค้า และมัสยิดดารุสสาลาม  
อาชีพหลักของชุมชน  คือท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไปคือเป็นประเพณีของชาวมุสลิม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพรับราชการ   

6.2 ผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ประกอบอาชีพข้าราชการ 

 

7. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส  

การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมาก  และความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  เป็นโอกาสที่จะพัฒนาให้การเรียนการสอนของโรงเรียนดีขึ้น   

ข้อจ ากัด  

เขตพื้นท่ีบริการ 
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8.  ผลการด าเนินงานในรอบป ี

8.1  ผลคะแนน O-NET ม.6  ปีการศึกษา 2560 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ จ.ภ. สตูล 
วิทยาศาสตร์  29.37 42.54 
คณิตศาสตร์ 24.53 52.13 
ภาษาอังกฤษ 28.31 41.06 
ภาษาไทย 49.35 66.89 
สังคมศึกษาฯ 34.70 46.03 

 
8.2 ผลคะแนน O-NET ม.3  ปีการศึกษา 2560 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ จ.ภ. สตูล 
วิทยาศาสตร์  32.28 51.78 
คณิตศาสตร์ 26.30 66.29 
ภาษาอังกฤษ 30.45 44.77 
ภาษาไทย 48.29 69.53 

 
 
 
 

8.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที 
พึงประสงค์ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดี
มาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที 
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก   โดยมีค่าเฉลี่ย  96.35 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง             ไม่รับรอง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
 1.  สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.  สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดระบบดูแลนักเรียน 
 3.  ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความ

สนใจ ใฝ่เรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านความคิดในทุกรายวิชา 
 2.  ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากข้ึน 
 3.  ครูควรมีการพัฒนาด้านวิจัยและน าผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 1.2  ควรส่งเสริมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน เผยแพร่และแข่งขันระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
 1.3  ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากข้ึน 
 1.4  ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง 
 2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 2.1  ควรมีมาตรการจูงใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษาทั่วไป 
 2.2  พัฒนาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในฐานะ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2.3  ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน

ตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
 3.2  มีการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 3.3  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย 
 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 4.1  การจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา 
 4.2  การจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 4.3  ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระท าอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ใช่ท าแบบเฉพาะกิจ 
 5.  นวัตกรรมหรือตัวอย่างหรือการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

5.1  สถานศึกษาจัดระบบการดูแลนักเรียนได้ยอดเยี่ยม 
5.2  สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ระบบโรงเรียนคู่แฝดกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศมาเลเซีย 
5.3  สถานศึกษายอดนิยมในการจัดกิจกรรม “จ.ภ.วิชาการ” ได้รับความร่วมมือทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

 



บทที่ 2 

ทิศทางของสถานศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
1. ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)* 
        1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
      3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
      4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
       5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
       6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
       7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
       8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
       9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
        11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
        12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) : ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ม่ันคง ม่ัง
คง ยั่งยืน 
       ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
      ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
      ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
      ประเด็นสี่ : พัฒนาครู 
      ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
       ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
       ประเดน็แปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  

3. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์        

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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พันธกิจ     
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน     
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค     
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล     

 ยุทธศาสตร์*     
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์     
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
3. คุณภาพการศึกษา (Quality) 
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
5. ตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

  
4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มี
คุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์* 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 

“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่าน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
 3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
 3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน  
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  ในการ

แข่งขัน  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสม  
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า  

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ  
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา ประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน  

 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา             ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา ( Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
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 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  อย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3.1 ยกระดั บผลการประ เมิ นระดับนานาชาติ ตาม โครงการ  PISA (Programme for 

International Student Assessment)  
 3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น

ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เช่น  
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors)  
 1.2  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ  
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค  
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ  

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
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 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย  โอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว ประชาชน เป็นต้น  

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง ทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  น้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ในการจัด
การศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้   
  1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
  1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
  2.1 ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขต พ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน ( Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น  
  2. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ  จังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค  
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  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย  วิธีการที่
หลากหลาย 
 
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน* 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน               ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

6. นโยบายการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศ.พว.) 

วิสัยทัศน์  
 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินพันธกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรี ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน
วิทยาศาสตร ์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
C S S D 

C : Cabinet Resoluation Policy 
S : Science Based Managment 
S : Strangthen Science High Schools 
D : Drive to International Focus 

เป้าประสงค์ 
 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู 
 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 4. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ 
 6. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ศ.พว. และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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7.  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 
วิสัยทัศน์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ 
 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
 4. พัฒนาส านักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
 5. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ค่านิยมองค์กร 
 “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” (Students and Schools Come First : SSCF) 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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8. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
      วิสัยทัศน์  
         เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

พันธกิจ  
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ

ด า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ทั้ ง ต อ น ต้ น แ ล ะ ต อ น ป ล า ย 
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ ความเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม
เทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและ
สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มี
มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน
พอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
เป้าประสงค์*  
 อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้น า 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่า งลึกซึ้ง ในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้นและนักพัฒนา ด้าน
คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั ้นน าของ
นานาชาติ 

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถ
บูรณาการความรู้ได้ 

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความ
เข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น  

6. เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ  

8. มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขัน
ได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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วทิย์ภูมิภาค Education Hub วทิย์ภูมิภาค Education Hub

1.1  รายหัว            2,834,700.00
·        ม. ตน้               502,250.00              92,750.00               504,000.00              77,000.00            1,176,000.00
·        ม. ปลาย               834,100.00 0               824,600.00 0            1,658,700.00

1.2  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน               710,355.00
·        ม. ตน้               126,280.00              23,320.00               126,720.00              19,360.00               295,680.00
·        ม. ปลาย               208,525.00 0               206,150.00 0               414,675.00

1.3  เคร่ืองแบบนักเรียน               738,900.00
·        ม. ตน้               129,150.00              23,850.00               129,600.00              19,800.00               302,400.00
·        ม. ปลาย               219,500.00 0               217,000.00 0               436,500.00

1.4  อุปกรณ์การเรียน               341,910.00
·        ม. ตน้                 60,270.00              11,130.00                 60,480.00                9,240.00               141,120.00
·        ม. ปลาย               100,970.00 0                 99,820.00 0               200,790.00

1.5  หนังสือเรียน 0 0               574,657.00 0               574,657.00

           2,181,045.00            151,050.00            2,743,027.00            125,400.00            5,200,522.00

4,226,900
889,700 0 892,800 0 1,782,500

1,229,200 0 1,215,200 0 2,444,400
726,000 0 722,000 0 1,448,000
399,300 0 397,100 0 796,400

1,161,600 0 1,155,200 0 2,316,800
1,923,900 0 1,913,300 0 3,837,200

19,230,700
3,759,700 0 3,772,800 0 7,532,500
5,882,600 0 5,815,600 0 11,698,200

15,972,000 0 15,884,000 0 31,856,000

14,520,000 0 14,440,000 0 28,960,000
30,492,000 0 30,324,000 0 60,816,000

3.1  ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub 0         1,855,000.00 0 1,540,000 3,395,000
3.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 0            164,300.00 0 136,400 300,700
3.3  ค่าสอนคอมพวิเตอร์และค่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต 0              29,150.00 0 24,200 53,350
3.4  ค่าซักรีด 0              84,800.00 0 70,400 155,200
3.5  ค่าหอพกั 0            140,450.00 0 116,600 257,050

0         2,273,700.00 0 1,887,600 4,161,300

              216,000.00
 4.2 สหกรณ์               240,000.00

                             -                             -                                -                             -                 456,000.00

         32,673,045.00         2,424,750.00          33,067,027.00         2,013,000.00          70,633,822.00

แหล่งเงนิ
ภาคเรียนที ่2/2561 ภาคเรียนที ่ 1/2562

รวม

1. เงนิอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน

2.  เงนิสนับสนุนห้องเรียน วทิยาศาสตร์ภูมิภาค      (42,000/คน/

ภาคเรียน)

2.1.5  ค่าหอพกั

2.1.6   ค่าใช้จ่ายส่วนตวันักเรียน

2.1  เงินสนับสนุนส่วนของนักเรียน (22,000/คน/ภาคเรียน)
2.1.1  เงนิบ ารุงการศึกษา

-  ม.ตน้

รวมเงินห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub

4.  รายรับอ่ืนๆ
 4.1  ร้านอาหาร

รวมเงนิทั้งหมด

ประมาณการรายรับ   ปีงบประมาณ 2562

 รวมเงินรายรับอ่ืน

3.     ห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub

    -  ม.ตน้

   -  ม.ปลาย

รวมเงนิสนับสนุนส่วนของนักเรียน

2.2  เงินสนับสนุนส่วนของโรงเรียน (20,000/คน/ภาคเรียน)

รวมเงินสนับสนุนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค

-  ม.ปลาย

2.1.2   ค่าเรียนภาษาอังกฤษ

2.1.3  ค่าสอนคอมพวิเตอร์และค่าใช้บริการ
2.1.4  ค่าซักรีด
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คา่หนงัสอื เรยีนภาษาฯ คา่คอมฯ คา่ซกัรดี คา่หอพกั สว่นของโรงเรยีน

1,750.00       1,900.00       440.00          475.00          450.00          500.00          210.00        230.00          3,100.00       2,800.00          1,000.00       550.00          1,600.00          2,650.00          13,100.00        13,400.00        20,000.00           

 ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย

ม.1/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 23 40,250.00       10,120.00       10,350.00       4,830.00       71,300.00       23,000.00       12,650.00       36,800.00           60,950.00           301,300.00         460,000.00           

ม.3/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.4/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 26 49,400.00       12,350.00       13,000.00       5,980.00         72,800.00           26,000.00       14,300.00       41,600.00           68,900.00           348,400.00         520,000.00           

ม.5/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00         67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 21 39,900.00       9,975.00         10,500.00       4,830.00         58,800.00           21,000.00       11,550.00       33,600.00           55,650.00           281,400.00         420,000.00           

ม.6/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 26 49,400.00       12,350.00       13,000.00       5,980.00         72,800.00           26,000.00       14,300.00       41,600.00           68,900.00           348,400.00         520,000.00           

ม.6/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 26 49,400.00       12,350.00       13,000.00       5,980.00         72,800.00           26,000.00       14,300.00       41,600.00           68,900.00           348,400.00         520,000.00           

ม.6/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 26 49,400.00       12,350.00       13,000.00       5,980.00         72,800.00           26,000.00       14,300.00       41,600.00           68,900.00           348,400.00         520,000.00           

ม.6/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 25 47,500.00       11,875.00       12,500.00       5,750.00         70,000.00           25,000.00       13,750.00       40,000.00           66,250.00           335,000.00         500,000.00           

ม.6/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 25 47,500.00       11,875.00       12,500.00       5,750.00         70,000.00           25,000.00       13,750.00       40,000.00           66,250.00           335,000.00         500,000.00           

726 502,250.00   834,100.00   126,280.00   208,525.00   129,150.00   219,500.00   60,270.00  100,970.00   889,700.00   1,229,200.00   726,000.00   399,300.00   1,161,600.00   1,923,900.00   3,759,700.00   5,882,600.00   14,520,000.00   

32,673,045.00   

รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัรายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

เงนิสนบัสนนุหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาคเงนิอดุหนนุ

เครือ่งแบบนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารุงการศกึษา
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คา่หนงัสอื เรยีนภาษาฯ คา่คอมฯ คา่ซกัรดี คา่หอพกั สว่นของโรงเรยีน

1,750.00       1,900.00       440.00          475.00          450.00          500.00          210.00        230.00        3,100.00       2,800.00          1,000.00       550.00          1,600.00          2,650.00          13,100.00        13,400.00        20,000.00          

 ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย  ม.ตน้ ม.ปลาย

ม.1/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.1/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.2/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.3/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 42,000.00       10,560.00       10,800.00       5,040.00       74,400.00       24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           314,400.00         480,000.00           

ม.4/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.4/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.5/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/1 วทิยฯ์ ภมูภิาค 26 49,400.00       12,350.00       13,000.00       5,980.00       72,800.00           26,000.00       14,300.00       41,600.00           68,900.00           348,400.00         520,000.00           

ม.6/2 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/3 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/4 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/5 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

ม.6/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       67,200.00           24,000.00       13,200.00       38,400.00           63,600.00           321,600.00         480,000.00           

722 504,000.00   824,600.00   126,720.00   206,150.00   129,600.00   217,000.00   60,480.00  99,820.00  574,657.00   892,800.00   1,215,200.00   722,000.00   397,100.00   1,155,200.00   1,913,300.00   3,772,800.00   5,815,600.00   14,440,000.00   

33,067,027.00   

อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารุงการศกึษา คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั

รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน

เงนิอดุหนนุ เงนิสนบัสนนุหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค

รายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน
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รายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารงุการศกึษา เรยีนภาษาฯ คา่คอมฯ คา่ซกัรดี คา่หอพกั หอ้ง Hub

1,750.00           440.00                         450.00                   210.00                3,100.00               1,000.00           550.00              1,600.00               2,650.00               35,000.00             

ม.1/5 Education Hub 19 33,250.00           8,360.00                       8,550.00                 3,990.00               58,900.00               10,450.00           30,400.00               50,350.00               665,000.00             

ม.2/5 Education Hub 12 21,000.00           5,280.00                       5,400.00                 2,520.00               37,200.00               6,600.00             19,200.00               31,800.00               420,000.00             

ม.3/5 Education Hub 22 38,500.00           9,680.00                       9,900.00                 4,620.00               68,200.00               12,100.00           35,200.00               58,300.00               770,000.00             

53 92,750.00         23,320.00                   23,850.00              11,130.00             164,300.00           -                    29,150.00         84,800.00             140,450.00           1,855,000.00       

2,424,750.00       

รวม

เงนิอดุหนนุ

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีน Education Hub    ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2561

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน
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รายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารงุการศกึษา เรยีนภาษาฯ คา่คอมฯ คา่ซกัรดี คา่หอพกั หอ้ง Hub

1,750.00           440.00                         450.00                   210.00                3,100.00               1,000.00           550.00              1,600.00               2,650.00               35,000.00             

ม.1/5 Education Hub 13 22,750.00           5,720.00                       5,850.00                 2,730.00               40,300.00               7,150.00             20,800.00               34,450.00               455,000.00             

ม.2/5 Education Hub 19 33,250.00           8,360.00                       8,550.00                 3,990.00               58,900.00               10,450.00           30,400.00               50,350.00               665,000.00             

ม.3/5 Education Hub 12 21,000.00           5,280.00                       5,400.00                 2,520.00               37,200.00               6,600.00             19,200.00               31,800.00               420,000.00             

44 77,000.00         19,360.00                   19,800.00              9,240.00               136,400.00           -                    24,200.00         70,400.00             116,600.00           1,540,000.00       

2,013,000.00       

  

รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีน Education Hub    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2562

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน

เงนิอดุหนนุ



26 จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงินรวม 
6,500,000
2,500,000

900,000
4,355,000

ค่าไฟฟ้า 3,800,000             
ค่าน ้าประปา 450,000               
ค่าโทรศัพท์ 70,000                 
ค่าไปรษณีย์ 25,000                 
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 10,000                 

800,000                  
ค่าน ้ามัน 450,000               
ค่าซ่อมยานพาหนะ 350,000               

2,500,000
ค่าจ้างพนักงานซักรีด 2,000,000
ค่าไฟฟ้า 120,000
ค่าน ้าประปา 20,000
ค่าวัสดุซักรีด 60,000
ค่าก๊าซ 150,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานซักรีด 100,000
ค่าวัสดุส้านักงาน และอ่ืนๆ 50,000

2,095,320
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 295,320               
ค่ามิเตอร์ 1,200,000             
ค่ากระดาษ 600,000               

1,386,000
ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 876,000
ค่าเช่า วงจรอินเตอร์เน็ต 480,000
ค่าล่วงเวลาบุคลากร 30,000

666,456
1,621,930

21,000,000
5,000,000

352,000
384,000
574,657
200,000
70,000
40,000
20,000

780,000
300,000
772,000

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำวัสดุ

ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2562

ค่ำจ้ำงบริษัทรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำจ้ำงดูแลสภำพแวดล้อม

ค่ำอำหำรนักเรียน ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำวัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับนักเรียนประจ ำ ม.1, ม.4  ปี 2560

ค่ำจ้ำงบริษัทท ำควำมสะอำดห้องน  ำ

จัดซื อวัสดุเชื อเพลิง น  ำมันหล่อล่ืน และซ่อมแซมยำนพำหนะ

งำน/โครงกำร
จ้ำงบุคลำกร
พัฒนำบุคลำกร (เฉพำะกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ)

สำธำรณูปโภค

บริกำรซักรีด

จัดซื อและจัดหำวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน

 บริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน

จ้ำงครูต่ำงชำติโครงกำร  Education Hub (40,000*4*11)
เรียนภำษำอังกฤษกับครูต่ำงชำติ 

ค่ำเคร่ืองแบบ
ค่ำหนังสือเรียน และค่ำกระดำษ(300000) 
ค่ำประกันอุบัติเหตุ/สุขภำพ นักเรียนและบุคลำกร1/2562
ค่ำล่วงเวลำพนักงำนขับรถ
ค่ำล่วงเวลำเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์วิทยบริกำร
ค่ำล่วงเวลำครูหอพัก



27 จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงินรวม 

ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2562
งำน/โครงกำร

500,000
600,000
500,000
400,000
150,000

54,967,363
70,633,822
5,000,000

10,666,459
จัดเป็นงบส ำรองจ่ำย (7.08%)
ประมำณกำรรำยรับทั งหมด

ค่ำล้ำงแอร์

โครงกำรท ำระบบกรองน  ำประปำ
โครงกำรปรับภูมิทัศน์หอพัก

โครงกำรจัดท ำลำนจอดรถ

คงเหลืองบประมาณในการจัดสรรปีงบประมาณ 2562

รวมรำยจ่ำยประจ ำทั งหมด

โครงกำรท ำระบบจัดวำงหนังสือ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่

รหัสโครงการ ช่ือโครงการ

รวมทั้งหมด เงนิอุดหนุน
 เงนิสนับสนุนห้องเรียน

วทิยาศาสตร์ภูมิภาค

 เงนิรายได้ 

(Education  

Hub)

เงนิรายได้
 เงนิ ศ.พว, 

เงนิ สพฐ., 

เงนิ สสวท.

อ่ืนๆ

1 62-10001 การจัดซ้ือและจัดหาวสัดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน 2,095,320.00      300,000.00       1,795,320.00                   

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 295,320.00         295,320.00                      
2 ค่าเช่ามิเตอร์และค่าหมึก 1,200,000.00      1,200,000.00                   
3 จดัหากระดาษส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 600,000.00         300,000.00       300,000.00                      

2 62-10002 จ.ภ.วชิาการ 61 (PCCST ACADAMIC FESTIVAL and Science Fair 2018)
650,000.00         650,000.00                      

1 จ.ภ.วิชาการ 61 (PCCST ACADAMIC FESTIVAL and Science Fair 2018)
650,000.00         650,000.00                      

3 62-10003 คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา  2562 297,000.00         297,000.00                      
1 ด าเนินการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา  2562

171,000.00         171,000.00                      
2 ประชาสมัพนัธ์การรับนกัเรียน 63,000.00           63,000.00                        
3 ประชาสมัพนัธ์เกียรติยศและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 63,000.00           63,000.00                        

4 62-10004 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา  2562
87,000.00           87,000.00                        

1 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 4,500.00             4,500.00                          
2 ค่าตอบแทนและดูแและวิทยากร 10,000.00           10,000.00                        
3 ด าเนินการจดัประชุม 72,500.00           72,500.00                        

5 62-10005 ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้งในภาคใต้ 18,000.00           18,000.00                        

1 ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลยัพ่ีเล้ียง 13,500.00           13,500.00                        
2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 4,500.00             4,500.00                          

6 62-10006 สอนปรับความรู้พืน้ฐาน ม.1,4 ปีการศึกษา 2562 -                      

1 สอนปรับความรู้พ้ืนฐาน ม.1,4 ปีการศึกษา 2562
2 จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน
3 ค่าอุปกรณ์  แฟ้มสะสมงาน และเอกสาร

งบประมาณ 2562



7 62-10007 สนับสนุนการแข่งขันทักษะวชิาการนักเรียน 600,000.00         600,000.00                      

1 การแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัภาคใต ้ 200,000.00         200,000.00                      
2 การแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัประเทศ 150,000.00         150,000.00                      
3 การแข่งขนัทกัษะสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 60,000.00           60,000.00                        
4 การแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบั สพม.16  100,000.00         100,000.00                      
5 การแข่งขนัทกัษะวิชาการอ่ืนๆ  90,000.00           90,000.00                        

8 62-10008 ประชุมปฏิบัติการ "การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค" 48,600.00           48,600.00                        

1 ประชุมปฏิบติัการ ̋ การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคʺ 2 คร้ัง
40,600.00           40,600.00                        

2 จดัท าเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา 8,000.00             8,000.00                          
9 62-10009 สอนสริมด้านวชิาการ 80,000.00           80,000.00                        

1 สอนเสริม ม.3 เพ่ือเตรียมสอบ O-NET 60,000.00           60,000.00                        
2 สอนเสริม ม.3 เขา้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 20,000.00           20,000.00                        
3 สอนเสริมวิชาการ ม.1

10 62-10010 โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวจิัยโครงงานนักเรียนร่วมกจิกรรมประกวดการ

แข่งขัน  และน าเสนอผลงานวจิัยระดับนานาชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลยั สตูล กบัโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
390,000.00         140,000.00                      250,000.00      

1 ประกวด  แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ Global Link ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 105,000.00         105,000.00      

2 ประกวด  แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ International Robotics
 and English Olympiad (IREO) ณ รัฐยะโฮร์  ประเทศมาเลเซีย 80,000.00           40,000.00                        40,000.00        

3 ประกวด  แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ International CulTural
 ,Science and  Educational Festival (ICSEF)ณ รัฐยะโฮร์  ประเทศมาเลเซีย

100,000.00         100,000.00                      
4 ประกวด  แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ International RMC 

Young Scientist Conference 7 Exhibition ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
105,000.00         105,000.00      

11 62-10011 ความร่วมมือทางวชิาการกบัโรงเรียนวทิยาศาสตร์ ประเทศญีปุ่่น ประจ าปี

งบประมาณ  2562 70,000.00           70,000.00                        

1 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  สตูล 40,000.00           40,000.00                        



2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศ
ญ่ีปุ่ น 30,000.00           30,000.00                        

12 62-10012 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันาทักษะทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลย ีตามโครงการความร่วมมือทางวชิาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลยั สตูล กบัโรงเรียนวทิยาศาสตร์ Furukawa reimei Junior and Senior 

High School ณ ประเทศญีปุ่่น -                      

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลยั สตูล กบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa reimei Junior and Senior High
 School ณ ประเทศญ่ีปุ่ น -                      

13 62-10013 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันาทักษะทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลย ีตามโครงการความร่วมมือทางวชิาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราช

วทิยาลยั สตูล กบัโรงเรียนวทิยาศาสตร์ Furukawa reimei Junior and Senior 

High School ประเทศญีปุ่่น ณ ประเทศไทย
-                      

1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa Reimei

14 62-10014 สานสัมพนัธ์กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวชิาการและศิลปวฒันธรรม (ไทย-

มาเลเซีย) 186,000.00         186,000.00      

1 ร่วมกิจกรรมวนัเกียรติยศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซยัด์ ปุตตรา รัฐเปอร์
ลิศ ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สุลต่าน มูฮมัหมดั จีวา่ รัฐเคดาห์
 ปรเทศมาเลเซีย 30,000.00           30,000.00        

2 คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมงาน 
จภ.วิชาการ'61 60,000.00           60,000.00        

3 กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการและศิลปวฒันธรรมกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ อลมัชาห์ กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 48,000.00           48,000.00        

4 กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการและศิลปวฒันธรรมกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซยัด์ ปุตตรา ประเทศมาเลเซีย 48,000.00           48,000.00        

15 62-10015 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000.00           20,000.00        

1 จดัซ้ืออุปกรณ์จดัตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์ 6,300.00             6,300.00          
2 จดัท าโมเดลและแผนผงัโรงเรียน 9,000.00             9,000.00          
3 จดัท าและซ่อมแซมทะเบียนพรรณไม้ 4,700.00             4,700.00          
4 จดัท าบริเวณศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน -                      



5 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดัเก็บผลงานของครูและนกัเรียน -                      
16 62-10016 ส่งเสริมกจิกรรมชุมนุม 81,900.00           21,900.00         60,000.00                        

1 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 2 ภาคเรียน (25 บาท*779 คน**2ภาคเรียน) 39,000.00           21,900.00         17,100.00                        
2 จดันิทรรศการเปิดโลกชุมนุม  ภาคเรียนท่ี 2/2561 7,200.00             7,200.00                          
3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 4,500.00             4,500.00                          
4 จดันิทรรศการเปิดโลกชุมนุม  ภาคเรียนท่ี 1/2562 7,200.00             7,200.00                          
5 จดัท าสมุดบนัทึกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ภาคเรียนท่ี 1/2562 (ปรับขนาดเล่มใหญ่
ข้ึน 23 บาท/เล่ม) 24,000.00           24,000.00                        

17 62-10017 ค่ายวชิาการ 584,400.00         84,400.00         500,000.00                      

1 ค่ายจุดประกายนกัวิทยาศาสตร์ ม.1 72,000.00           72,000.00                        
2 ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 97,800.00           84,400.00         13,400.00                        
3 ค่ายวิชาการ ม.3 97,800.00           97,800.00                        
4 ค่ายวิชาการ (ฝึกประสบการณ์งานวิจยั) ม.4 316,800.00         316,800.00                      

18 62-10018 บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ (ปลูกป่าชายเลน) 16,000.00           16,000.00         

1 ปลูกป่าชายเลน ม.3 16,000.00           16,000.00         
19 62-10019 ฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 210,000.00         210,000.00                      

1 ฟังบรรยายดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(2 คร้ัง) 30,000.00           30,000.00                        
2 ฟังบรรยายดา้นสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี 10,000.00           10,000.00                        
3 ฟังบรรยายดา้นการศึกษาต่อและอาชีพ 10,000.00           10,000.00                        
4 ฟังบรรยายดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ 10,000.00           10,000.00                        
5 ศึกษาดูงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ (ม.1 และ ม.4) 96,000.00           96,000.00                        
6 ศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสงัคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี (ม.2) 54,000.00           54,000.00                        

7 ศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสงัคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี (ม.5)

20 62-10020 ส่งเสริมสมรรถภาพทางทหารของนักศึกษาวชิาทหาร 10,800.00           10,800.00                        

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 4,500.00             4,500.00                          
2 การสมคัรและรายงานตวัเขา้รับการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร 4,500.00             4,500.00                          
3 การจดักิจกรรมทดสอบก าลงัใจของนกัศึกษาวิชาทหาร -                      -                                   
4 กิจกรรม รด.จิตอาสา 1,800.00             1,800.00                          

21 62-10021 ส่งเสริม พฒันาการจัดกจิกรรมลูกเสือ 18,000.00           18,000.00                        

1 จดัซ้ือครุภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมลูกเสือ 7,380.00             7,380.00                          



2 วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2,520.00             2,520.00                          
3 ลูกสือตา้นภยัยาเสพติด 2,700.00             2,700.00                          
4 วนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ 2,700.00             2,700.00                          
5 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 2,700.00             2,700.00                          

22 62-10022 นักเรียนรางวลัพระราชทาน 22,500.00           22,500.00                        

1 นกัเรียนรางวลัพระราชทานระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 11,250.00           11,250.00                        
2 นกัเรียนรางวลัพระราชทานระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 11,250.00           11,250.00                        

23 62-10023 พฒันาปรับปรุงห้องกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 18,000.00           18,000.00                        

1 จดัซ้ืออุปกรณ์ประกอบการปฏิบติังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 18,000.00           18,000.00                        
24 62-10024 ค่ายลูกเสือนานาชาติ 40,000.00           40,000.00                        

1 กิจกรรมค่ายลูกเสือนานาชาติ 40,000.00           40,000.00                        
25 62-10025 เศรษฐกจิพอเพยีง 18,000.00           18,000.00                        

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9,000.00             9,000.00                          
2 สร้างศูนย/์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 4,500.00             4,500.00                          
3 หน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ 4,500.00             4,500.00                          

26 62-10026 บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ 75,000.00           75,000.00         

1 พ่ีสอนนอ้ง (6/1,6/3) 25,000.00           25,000.00         
2 วิทยาศาสตร์สญัจร (6/4,6/5) 25,000.00           25,000.00         
3 ICT สญัจรเพ่ือนอ้ง (6/2) 12,500.00           12,500.00         
4 ห้องสมุดเคล่ือนท่ี (6/6) 12,500.00           12,500.00         

27 62-10027 คลนิิกวชิาการ -                      

1 สอนเพ่ิมเติมความรู้
28 62-10028 นิเทศการสอน -                      

1 นิเทศการสอน -                      
29 62-10029 กจิกรรมเรียนรู้ผ่านสะเต็ม 19,800.00           19,800.00                        

1 จดัอบรมนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ 18,000.00           18,000.00                        
30 62-10030 พฒันาปรับปรุงห้อง Fabrication Lab 45,000.00           45,000.00                        

1 จดัท าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการปฏิบติังานห้อง Fabrication Lab 45,000.00           45,000.00                        



31 62-10031 โอลมิปิกวชิาการ 27,000.00           27,000.00                        

1 สอนติวเขม้โอลิมปิก 27,000.00           27,000.00                        
32 62-10101 ศูนย์โอลมิปิกวชิาการ สอวน. ค่าย 1 วชิาฟิสิกส์ -                      

1 จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับการทดลองและการเรียนรู้
2 จัดัอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย สอวน.ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์

33 62-10102 PLC กบัการพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสร์สู่ศตวรรษที่ 21 -                      

1 ท า PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -                      
34 62-10103 ค่ายวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ 85,500.00           85,500.00                        

1 เขา้ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงเเวดลอ้ม 85,500.00           85,500.00                        
35 62-10104 ปรับปรุงห้องวทิยาศาสตร์ 63,000.00           63,000.00                        

1 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 63,000.00           63,000.00                        
2 ก าจดัสารเคมี -                      -                                   

36 62-10105 พฒันาศักยภาพการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 200,000.00         200,000.00                      

1 พฒันาศกัยภาพดา้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 200,000.00         200,000.00                      
37 62-10106 ฟิสิกส์สัประยทุธ์ 22,500.00           22,500.00                        

1 ฝึกซอ้มฟิสิกส์สปัระยทุธ์ 22,500.00           22,500.00                        
38 62-10107 ส่งเสริมโครงงานวทิยาศาสตร์ 80,000.00           80,000.00                        

1 กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจยั 60,000.00           60,000.00                        
2 ประเมินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจยั 20,000.00           20,000.00                        

39 62-10108 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางด้านวทิยาศาสตร์เพ่ือ

สร้างสรรค์ 72,000.00           72,000.00                        

1 การสืบเสาะอยา่งวิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 18,000.00           18,000.00                        
2 การสืบเสาะอยา่งวิทยาศาสตร์ ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 18,000.00           18,000.00                        
3 การสร้างสรรคน์วตักรรม ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 18,000.00           18,000.00                        
4 การสร้างสรรคน์วตักรรม ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 18,000.00           18,000.00                        

40 62-10109 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือพฒันา

ศักยภาพนักเรียน 124,700.00         124,700.00                      

1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน แล
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ7 รอบพระชนมพรรษา นครราชศรีมา ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2562 124,700.00         124,700.00                      

2 (ใชง้บประมาณ ศ.พว. 400,000)



41 62-10110 การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม. 6 กลุ่มโรงเรียน

วทิยาศาสตร์ (ภาคใต้) 234,000.00         234,000.00                      

1 ท าโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจยั 24,000.00           24,000.00                        
2 น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจยั 210,000.00         210,000.00                      

42 62-10111 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ 162,000.00         162,000.00                      

1 ศึกษาดูงานดา้นวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 72,000.00           72,000.00                        

2 ค่ายวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 90,000.00           90,000.00                        

43 62-10201 จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์(Gifted)
315,000.00         315,000.00                      

1 ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าท่ีพกั และค่าลงทะเบียน 315,000.00         315,000.00                      
44 62-10202 พฒันาการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 18,000.00           18,000.00                        

1 จดัซ้ือวสัดุและหนงัสือ 18,000.00           18,000.00                        
45 62-10301 จัดซ้ือจัดหา วสัดุครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 

2562 15,000.00           15,000.00                        

1 จดัซ้ือจดัหา วสัดุครุภณัฑ ์ ปีงบประมาณ 2562 15,000.00           15,000.00                        
46 62-10302 ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 10,800.00           10,800.00                        

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post 12 ฉบบั/Nation Junior 12 เล่ม 6,300.00             6,300.00                          
2 กิจกรรมการแข่งขนัประลองทกัษะการอ่าน "ENG Contest,2018" 4,500.00             4,500.00                          

47 62-10303 ส่งเสริมเยาวชนแลกเปลี่ยนการศึกษาทางวฒันธรรมนานาชาติ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 19,800.00           19,800.00                        

1 การสอนเสริมเพ่ือสอบคดัเลือก 17,100.00           17,100.00                        
2 ส่งเสริมนกัเรียนท่ีไดรั้บเลือกให้เขา้ร่วมโครงการ 2,700.00             2,700.00                          

48 62-10304 การเรียนภาษาองักฤษกบัครูชาวต่างชาติ 715,000.00         715,000.00                      

1 ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 715,000.00         715,000.00                      
49 62-10305 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ 36,000.00           36,000.00                        

1 กิจกรรมนิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2/2561 18,000.00           18,000.00                        
2 กิจกรรมนิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1/2562 18,000.00           18,000.00                        



50 62-10306 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 126,000.00         126,000.00                      

1 ค่าย Foreing Language Camp (ม.1) 45,000.00           45,000.00                        
2 เรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 36,000.00           36,000.00                        
3 ค่ายพฒันาภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ม.3) 45,000.00           45,000.00                        

51 62-10307 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา Self-Access Learning Center 90,000.00           90,000.00                        

1 ปรับปรุงลานเอนกประสงคข์า้งหมวดภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นศูนยภ์าษา 
Self-Access Learning Center

2 จดัซ้ือ Tablet เพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอนภาษาองักฤษผ่านแอพพลิเคชัน่ 90,000.00           90,000.00                        
52 62-10401 พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 26,000.00           26,000.00                        

1 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนทางดา้นทกัษะภาษาไทยเพ่ือการแข่งขนั 12,000.00           12,000.00                        
2 พฒันาส่ือการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12,000.00           12,000.00                        
3 พฒันาและฝึกฝนนกัเรียนเป็นพิธีกรเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

4 หมอภาษาพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 2,000.00             2,000.00                          
5 การทดสอบวดัความเป็นเลิศทางภาษาไทย - -

53 62-10402 TAI FESTIVAL (Thai, ASEAN and International Festival ) 60,000.00           60,000.00                        

1 กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ 12,000.00           12,000.00                        
2 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 12,000.00           12,000.00                        
3 International Culture Festival 2018 12,000.00           12,000.00                        
4 เทศกาลทานาบาตะ (Tanabata) 12,000.00           12,000.00                        
5 กิจกรรมวนัอาเซียน 12,000.00           12,000.00                        

54 62-10501 คุณธรรม จริยธรรม อสิลาม 148,000.00         148,000.00                      

1 วนัส าคญัทางดา้นศาสนาอิสลาม 18,000.00           18,000.00                        
2 รอมฎอนสมัพนัธ์ 60,000.00           60,000.00                        
3 พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้อิสลาม 25,000.00           25,000.00                        
4 ค่ายอิสลามน าชีวิต ม.1 และ ม.4 45,000.00           45,000.00                        

55 62-10502 พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 22,500.00           22,500.00                        

1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม (ให้บริการความรู้และแหล่งความรู้แก่นกัเรียน) 18,000.00           18,000.00                        

2 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 4,500.00             4,500.00                          



56 62-10503 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ของไทย 60,000.00           60,000.00                        

1 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ของไทย 60,000.00           60,000.00                        
57 62-10504 ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 12,250.00           12,250.00                        

1 จดักิจกรรมเทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 10,125.00           10,125.00                        
2 จดักิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้น 900.00                900.00                             

58 62-10505 ข้าวไทย 28,800.00           28,800.00                        

1 ฝึกปฏิบติักิจกรรมขา้วไทย 25,200.00           25,200.00                        
2 นิทรรศการขา้ว 3,600.00             3,600.00                          

59 62-10506 การพฒันาศูนย์อาเซียน 4,500.00             4,500.00                          

1 การพฒันาศูนยอ์าเซียน 4,500.00             4,500.00                          
60 62-10507 วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 30,000.00           30,000.00                        

1 วนัมาฆบูชา 1,500.00             1,500.00                          
2 วนัวิสาขบูชา 1,500.00             1,500.00                          
3 วนัอาสาฬหบูชา 1,000.00             1,000.00                          
4 วนัเขา้พรรษา 21,000.00           21,000.00                        
5 วนัปีใหม่ 5,000.00             5,000.00                          

61 62-10508 ค่ายพุทธบุตร 40,000.00           40,000.00                        

1 จดัค่ายพทุธบุตรนกัเรียนหญิง 20,000.00           20,000.00                        
2 จดัค่ายพทุธบุตรนกัเรียนชาย 20,000.00           20,000.00                        

62 62-10509 พบพระ ฟังธรรม สัปดาห์ละคร้ัง 16,000.00           16,000.00                        

1 นิมนตพ์ระมาสอนและให้ธรรมะทุกวนัองัคารของสปัดาห์ (ม.ตน้) 8,000.00             8,000.00                          
2 นิมนตพ์ระมาสอนและให้ธรรมะทุกวนัพธุของสปัดาห์ (ม.ปลาย) 8,000.00             8,000.00                          

63 62-10510 พฒันาห้องพระพุทธศาสนา 12,600.00           12,600.00                        

1 จดัท า/จดัซ้ือส่ือ วสัดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 12,600.00           12,600.00                        
64 62-10601 ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 90,000.00           90,000.00                        

1 ฝึกทกัษะภาคปฏิบติั (วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 10,000.00           10,000.00                        
2 พฒันาการเรียนการสอนรายวิชาการท าอาหาร รายวิชาการท าขนม 10,000.00           10,000.00                        
3 พฒันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00           10,000.00                        
4 พฒันาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 10,000.00           10,000.00                        
5 พฒันาการเรียนการสอนงาน machine shop 50,000.00           50,000.00                        



65 62-10602 ปรับปรุงห้องคอมพวิเตอร์ 1 และ 2 25,000.00           25,000.00                        

1 ติดตั้งเคร่ืองเสียงห้องคอมพิวเตอร์ 2 20,000.00           20,000.00                        
2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 5,000.00             5,000.00                          

66 62-10603 ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนเทคโนโลยหุ่ีนยนต์และอากาศยานไร้คนขับ
57,500.00           57,500.00                        

1 จดัซ้ือหุ่นยนตแ์ละอุปกรณ์เสริม จ านวน 1 ชุด 22,500.00           22,500.00                        
2 จดัซ้ืออากาศยานไร้คนขบั 35,000.00           35,000.00                        

67 62-10604 พฒันาและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานช่าง (Shop 2) 20,000.00           20,000.00                        

1 จา้งท าประตูบานกระจก จ านวน 2 บาน
2 ตูเ้ยน็ขนาด 8 คิว จ  านวน 1 ตู้ 8,000.00             8,000.00                          
3 เตาคล่ืนไฟฟ้า จ  านวน 4 ตวั 12,000.00           12,000.00                        

68 62-10605 ศูนย์โอลมิปิกวชิาการ สอวน. ค่าย 1 วชิาคอมพวิเตอร์ -                      -                                   

1 ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ -                      -                                   
69 62-10606 เปิดโลกอาชีพ 18,000.00           18,000.00                        

1 กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 10,000.00           10,000.00                        
2 การน าเสนอผลงาน 8,000.00             8,000.00                          

70 62-10701 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดหาส่ือการเรียนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 60,000.00           60,000.00                        

1 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ 20,000.00           20,000.00                        
2 ส่ือการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 40,000.00           40,000.00                        

71 62-10702 ส่งเสริมความสามารถทางด้านกฬีา 100,000.00         100,000.00                      

1 กีฬาภายในแคแสดเกมส์ 2562 65,000.00           65,000.00                        
2 กีฬานกัเรียนนกัศึกษา จงัหวดัสตูล 2562 25,000.00           25,000.00                        
3 ปรับปรุงทาสีพ้ืนสนามกีฬา บาสเกตบอล 2 สนาม
4 สนามเปตอง 10,000.00           10,000.00                        

72 62-10801 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 180,000.00         180,000.00                      

1 ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทศันศิลป์ 30,000.00           30,000.00                        
2 ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นดนตรีสากล 70,000.00           70,000.00                        
3 ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นดนตรีไทย
4 ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นนาฏศิลป์ 80,000.00           80,000.00                        



73 62-10901 ค่ายติว O-NET ม.6 120,000.00         120,000.00                      

1 จดัสอนติว O-NET 5 วิชาหลกั คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย และสงัคมศึกษา ให้กบันกัเรียนชั้น ม.6 ทุกคน 120,000.00         120,000.00                      

74 62-10902 ติว GAT ม.6 24,000.00           24,000.00                        

1 จดัติว GAT วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาองักฤษ ให้กบันกัเรียนชั้น ม.6 ปี
การศึกษา 2561 ทุกคน 24,000.00           24,000.00                        

75 62-10903 พฒันาห้องแนะแนว 4,000.00             4,000.00                          

1 ติดตั้งป้ายขอ้มูลผลการศึกษาต่อ (ใหม่) 4,000.00             4,000.00                          
76 62-11001 ส่งเสริมการอ่านเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 124,500.00         124,500.00                      

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร 60,000.00           60,000.00                        
2 จัดัซ้ือหนงัสือ 60,000.00           60,000.00                        
3 บอร์ดความรู้และวนัส าคญั 1,500.00             1,500.00                          
4 จดัซ้ื้ืออุปกรณ์และของรางวลั 3,000.00             3,000.00                          

77 62-11002 พฒันาศูนย์วทิยบริการ 45,000.00           45,000.00                        

1 ท าชั้นวางหนงัสือและชั้นวางกระเป๋า
2 ต่อเติมแผงกั้นน ้าฝนลานทางเขา้หอสมุด 32,000.00           32,000.00                        
3 แอร์ตู้
4 จดัซ้ืออุปกรณ์ส านกังานห้องสมุด 3,000.00             3,000.00                          
5 จดัซ้ื้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด
6 ปรับปรุงระบบ ยมื - คืน หนงัสือ และค่าตอบแทน 10,000.00           10,000.00                        

78 62-11003 ท าระบบจัดวางหนังสือ 500,000.00         200,000.00       300,000.00                      

1 ท าระบบจดัวางหนงัสือ 500,000.00         200,000.00       300,000.00                      

79 62-11101 โครงการประชาสัมพนัธ์การรับนักเรียนโครงการ Education Hub ประจ าปี

การศึกษา 2562 ผ่านสถานีวทิย ุและ Roadshow โรงเรียนประถมกลุ่มเป้าหมาย
54,000.00           54,000.00          

1 ติดต่อประสานงานกบัสถานีวิทยใุนการประชาสมัพนัธ์ 27,000.00           27,000.00          
2 เดินทาง Road show ประชาสมัพนัธ์โครงการตามโรงเรียนประถมกลุ่มเป้าหมาย
ในจงัหวดัสตูล ตรังและพทัลุง 27,000.00           27,000.00          



80 62-11102 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน และ

ครูผู้สอน โครงการ Education Hub ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 -                      -                     

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน และครูผูส้อน 
โครงการ Education Hub

81 62-11103 โครงการส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานและการจัดการศึกษา

โครงการ Education Hub ประจ าปีงบประมาณ 2562 2,002,000.00      2,002,000.00     

1 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติจ านวน 4 คน (40,000*11 เดือน *4 คน) วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ และภาษาองักฤษ 1,760,000.00      1,760,000.00     

2 ค่าจา้งผูจ้ดัการโครงการ (20,000*12 เดือน * 1 คน) 240,000.00         240,000.00        
3 ค่าครุภณัฑ์ 2,000.00             2,000.00            

82 62-11104 โครงการสอนเสริมด้านวชิาการ เพ่ือปรับความรู้พืน้ฐานส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1-3

 โครงการ Education Hub ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 52,000.00           52,000.00          

1 โครงการสอนเสริมดา้นวิชาการ เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนชั้น ม.1-3
 โครงการ Education Hub ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 52,000.00           52,000.00          

83 62-11105 โครงการค่ายภาษาองักฤษ (English Camp 2019) ของนักเรียนในโครงการ 

Education Hub 216,900.00         216,900.00        

1 จดัค่ายภาษาองักฤษ (English Camp 2019) ของนกัเรียนในโครงการ Education
216,900.00         216,900.00        

84 62-11106 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนในโครงการ Education Hub กบันักเรียน

โรงเรียน EP ยอดนิยมในประเทศไทย (Student Exchange Program  2019 with

 EP School) 50,000.00           50,000.00          

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นกัเรียนในโครงการ Education Hub กบันกัเรียน
โรงเรียน EP ยอดนิยมในปประเทศไทย (Student Exchange Program  2019 with
 EP School) 50,000.00           50,000.00          



85 62-11107 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนในโครงการ Education Hub กบันักเรียน

โรงเรียน วทิยาศาสตร์ตวนกู  ซัยด์ ปุตรา รุฐเปอร์ลศิ ประเทศมาเลเซีย (Student

 Exchange Program2019) 148,000.00         148,000.00        

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นกัเรียนในโครงการ Education Hub กบันกัเรียน
โรงเรียน วิทยาศาสตร์ตวนกู  ซยัด์ ปุตรา รุฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (Student 
Exchange Program2019) (ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล เป็นเจา้ภาพ)

138,000.00         138,000.00        
2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้นกัเรียนในโครงการ Education Hub กบันกัเรียน
โรงเรียน วิทยาศาสตร์ตวนกู  ซยัด์ ปุตรา รุฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (Student 
Exchange Program2019) (โรงเรียน วิทยาศาสตร์ตวนกู  ซยัด์ ปุตรา รุฐเปอร์ลิศ 
ประเทศมาเลเซีย เป็นเจา้ภาพ) 10,000.00           10,000.00          

86 62-11108 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนช้ัน ม.1/5 โครงการร Education Hub 

ประจ าปีการศึกษา 2562 8,200.00             8,200.00            

1 ประชุมผูป้กครองและนกัเรียนชั้น ม.1/5 โครงการร Education Hub ประจ าปี
การศึกษา 2562 8,200.00             8,200.00            

87 62-11109 โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (Field Trip 2019) ของนักเรียนในโครงการ 

Education Hub ช้ัน ม.2/5 ประจ าปีการศึกษา 2562 320,000.00         320,000.00        

1 โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (Field Trip 2019) ของนกัเรียนในโครงการ 
Education Hub ชั้น ม.2/5 ประจ าปีการศึกษา 2562 320,000.00         320,000.00        

88 62-20001 ค่าจ้างบุคลากร 6,500,000.00      6,500,000.00                   

1 ค่าจา้งบุคลากรและประกนัสงัคม 6,500,000.00      6,500,000.00                   
89 62-20002 ค่าสาธารณูปโภค 4,355,000.00      4,355,000.00                   

1 ค่าไฟฟ้า 3,800,000.00      3,800,000.00                   
2 ค่าน ้าประปา 450,000.00         450,000.00                      
3 ค่าโทรศพัท์ 70,000.00           70,000.00                        
4 ค่าไปรษณีย์ 25,000.00           25,000.00                        
5 อ่ืนๆ 10,000.00           10,000.00                        

90 62-20003 ค่าอุปกรณ์การเรียน 352,000.00         352,000.00       

1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 352,000.00         352,000.00       
91 62-20004 ค่าหนังสือเรียน 574,657.00         574,657.00       

1 ค่าหนงัสือเรียน 374,657.00         374,657.00       
2 เอกสารประกอบการเรียน 200,000.00         200,000.00       



92 62-20005 จัดซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ น า้มันหล่อล่ืน และซ่อมแซมยานพาหนะ 800,000.00         200,000.00       600,000.00                      

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450,000.00         100,000.00       350,000.00                      
2 ซ่อมแซมยานพาหนะ 350,000.00         100,000.00       250,000.00                      

93 62-20006 จัดหาวสัดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 720,000.00         200,000.00       520,000.00                      

1 จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑ ์ซ่อมแซม 450,000.00         100,000.00       350,000.00                      
2 หมึกพิมพ์ 270,000.00         100,000.00       170,000.00                      

94 62-20007 ค่าอาหารนักเรียน ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 20,600,000.00    20,600,000.00                 

1 ค่าอาหารนกัเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 20,600,000.00    20,600,000.00                 
95 62-20008 วสัดุครุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 4,800,000.00      4,800,000.00                   

1 วสัดุครุภณัฑส์ าหรับนกัเรียนเฉพาะม.1 ม.4 เท่านั้น 4,800,000.00      4,800,000.00                   
96 62-20009 ค่าประกนัอุบัติเหตุ สุขภาพนักเรียน 200,000.00         180,000.00                      20,000.00          

1 ค่าประกนัอุบติัเหตุ สุขภาพ 200,000.00         180,000.00                      20,000.00          

97 62-20010 ค่าล่วงเวลาบุคลากร 108,000.00         108,000.00                      

1 ค่าล่วงเวลา พนกังานขบัรถ 55,000.00           55,000.00                        
2 ค่าล่วงเวลา เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด 20,000.00           20,000.00                        
3 ค่าล่วงเวลา เจา้หนา้ท่ีหอพกั 15,000.00           15,000.00                        
4 ค่าล่วงเวลา เจา้หนา้ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ 18,000.00           18,000.00                        

98 62-20011 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 384,000.00         384,000.00       

1 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนคนละ 450 บาท ส าหรับนกัเรียน ม.ตน้
ค่าเคร่ื่ืองแบบนกัเรียนคนละ 500 บาทส าหรับนกัเรียน ม.ปลาย 384,000.00         384,000.00       

99 62-20017 ล้างแอร์และซ่อมบ ารุงแอร์ 225,000.00         225,000.00                      

1 ค่าลา้งแอร์ 135,000.00         135,000.00                      
2 ค่าซ่อมบ ารุงแอร์ 90,000.00           90,000.00                        

100 62-20101 พฒันาระบบแผนงาน สารสนเทศ ประกนัคุณภาพการศึกษาและ ICT 195,600.00         195,600.00                      

1 ประชุมเชิงปฎิบติัการเพ่ือสรุปผลการ
ปฎิบติังานในรอบภาคเรียนท่ี 1/2561 
และการพฒันาต่อยอดในภาคเรียนท่ี 2/2561 72,000.00           72,000.00                        

2 ประชุมเชิงปฎิบติัการเพ่ือสรุปผลการ
ปฎิบติังานในรอบปีการศึกษา 2561 และการพฒันาต่อยอดในปีการศึกษา 2562 63,000.00           63,000.00                        

3 ประชุมจดัท าแผนปฏิบติัการ ร.ร.จภ.สตูล 27,000.00           27,000.00                        
4 จดัท าเอกสารเพ่ือด าเนินการในการประเมินคุณภาพภายใน 18,000.00           18,000.00                        
5 ค่าเช่าปรินเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ือง 15,600.00           15,600.00                        



101 62-20102 บริการคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และ

การบริการ 1,521,000.00      1,521,000.00                   

1 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 876,000.00         876,000.00                      
2 ค่าเช่าวงจรสญัญาณอินเทอร์เน็ต 480,000.00         480,000.00                      
3 ค่าวสัดุครุภณัฑใ์นการพฒันาระบบสารสนเทศและ ICT 100,000.00         100,000.00                      
4 ค่าจดทะเบียนโดเมน 5,000.00             5,000.00                          
5 อบรมเจา้หนา้ท่ีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10,000.00           10,000.00                        
6 จดัซ้ืออุปกรณ์ ICT ประจ าห้องเรียน 50,000.00           50,000.00                        

102 62-20103 เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 14,400.00           14,400.00                        

1 การประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ี 14,400.00           14,400.00                        

103 62-20104 อบรมการใช้เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 12,000.00           12,000.00                        

1 จดัท าเอกสารคู่มือการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน 3,000.00             3,000.00                          
2 อบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุุคลากร 9,000.00             9,000.00                          

104 62-20105 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 144,500.00         144,500.00                      

1 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ จ  านวน 5 เคร่ือง  94,500.00           94,500.00                        
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับน าเสนอ(McPro) 50,000.00           50,000.00                        

105 62-20106 จัดท าสาร จ.ภ. 222,000.00         222,000.00                      

1 จดัท าสาร จ.ภ.สตูล รายเดือน 24,600.00           24,600.00                        
2 จดัท าสาร จ.ภ.สตูล ฉบบัรวม 197,400.00         197,400.00                      

106 62-30001 การพฒันางานบุคคลากรและส่งเสริมสวสัดิการ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 60,000.00           60,000.00                        

1 ค่าครุภณัฑส์ านกังานบุคลากร 15,000.00           15,000.00                        
2 จดัท าบอร์ดบุคลากร 12,600.00           12,600.00                        
3 กิจกรรมท าบุญประจ าปีของโรงเรียน 26,000.00           26,000.00                        
4 กิจกรรมเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ 6,400.00             6,400.00                          

107 62-30002 การพฒันางานบุุคลากร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2562 (การเดินทางไปราชการภายในประเทศ) 2,500,000.00      400,000.00       2,000,000.00                   100,000.00        

1 ครูและบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา  ศึกษาดูงาน 2,500,000.00      400,000.00       2,000,000.00                   100,000.00        

108 62-30003 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง  ประจ าปีการศึกษา  2561 280,000.00         280,000.00                      

1 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง 280,000.00         280,000.00                      



109 62-40001 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 9,000.00             9,000.00                          

1 วสัดุส านกังาน 3,600.00             3,600.00                          
2 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5,400.00             5,400.00                          

110 62-40002 พฒันาประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ 30,000.00           30,000.00                        

1 รับ-ส่งหนงัสือราชการ 10,000.00           10,000.00                        
2 ประชาสมัพนัธ์งานต่างๆ 10,000.00           10,000.00                        
3 ครุภณัฑ์ 10,000.00           10,000.00                        

111 62-40003 พฒันาปรับปรุงอาคารสถานที่ 660,395.00         660,395.00                      

1 พฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 220,000.00         220,000.00                      
2 พฒันาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 140,000.00         140,000.00                      
3 พฒันาความสะอาดสถานท่ีและบริเวณ 30,000.00           30,000.00                        
4 จดัท าป้ายกิจกรรมต่างๆในรอบปีของโรงเรียน 30,000.00           30,000.00                        
5 พฒันาตกแต่งตน้ไมท่ี้มีความสูงเกินขนาด 25,000.00           25,000.00                        
6 ดูแลบ ารุงระบบน ้าในโรงเรียน 67,400.00           67,400.00                        
7 ระบบน ้าบาดาล 50,000.00           50,000.00                        
8 จดัซ้ือโต๊ะขาวขาพบั 20 ตวั 32,000.00           32,000.00                        
9 จดัซ้ือมา้หินอ่อน 10 ชุด 20,000.00           20,000.00                        

10 ถงัขยะแยกประเภท 10 ถงั 10,000.00           10,000.00                        
11 ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้า 35,995.00           35,995.00                        

112 62-40004 พฒันาประสิทธิภาพงานโสตทัศนศึกษา 172,900.00         172,900.00                      

1 พฒันางานโสตทศันศึกษา 172,900.00         172,900.00                      
113 62-40005 พฒันาและประชาสัมพนัธ์งานธนาคารโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ  2562 7,200.00             7,200.00                          

1 พฒันาห้องธนาคารโรงเรียน 2,700.00             2,700.00                          
2 ส่งเสริมการออม 4,500.00             4,500.00                          

114 62-40006 งานบริการสุขภาพ 72,000.00           72,000.00                        

1 จดัซ้ือเวชภณัฑย์าใชภ้ายในและภายนอก 58,500.00           58,500.00                        
2 จดัซ้ือ จดัซ่อมวสัดุครุภณัฑ์ 9,000.00             9,000.00                          
3 กิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ 2,250.00             2,250.00                          
4 กิจกรรมบริจาคโลหิต -                      -                                   
5 กิจกรรมวยัใสใส่ใจสุขภาพ 1,350.00             1,350.00                          
6 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลสุขภาพ 900.00                900.00                             



115 62-40007 ปรับปรุงโรงอาหาร 450,000.00         450,000.00                      

1 ติดตั้งประตูบานเล่ือนและเหล็กดดั 90,000.00           90,000.00                        
2 ปรับปรุงร้านอาหาร 315,000.00         315,000.00                      
3 จดัอบรมแม่คา้ร้านอาหาร 9,000.00             9,000.00                          
4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 36,000.00           36,000.00                        

116 62-40008 บริการซักรีด 2,739,200.00      739,200.00       2,000,000.00                   

1 ค่าจา้งพนกังานซกัรีด 1,500,000.00      1,500,000.00                   
2 ค่าอุปกรณ์การซกัรีด 604,000.00         104,000.00       500,000.00                      
3 ค่าไฟฟ้า 115,200.00         115,200.00       
4 ค่าน ้าประปา 20,000.00           20,000.00         
5 ค่าแก๊ส 170,000.00         170,000.00       
6 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑง์านซกัรีด 100,000.00         100,000.00       
7 ปรับปรุงงานซกัรีด 200,000.00         200,000.00       
8 ค่าวสัดุซกัรีด 30,000.00           30,000.00         

117 62-40009 พฒันาปรับปรุงห้องประชาสัมพนัธ์ 7,000.00             7,000.00                          

1 พฒันาห้องประชาสมัพนัธ์ 7,000.00             7,000.00                          
118 62-40010 สัมพนัธ์ชุมชน 33,000.00           33,000.00                        

1 กิจกรรมสมัพนัธ์ชุมชน 9,000.00             9,000.00                          
2 กิจกรรมเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439 15,000.00           15,000.00                        
3 กีฬาสมัพนัธ์ชุมชน 9,000.00             9,000.00                          

119 62-50001 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพกั 360,000.00         360,000.00                      

1 ปรับปรุงภูมิทศัน์หอพกั 360,000.00         360,000.00                      
120 62-50002 พฒันางานหอพกั 720,000.00         720,000.00                      

1 ปรับปรุงแและซ่อมแซมพฒันาหอพกั 360,000.00         360,000.00                      
2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 108,000.00         108,000.00                      
3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาดหอพกั 108,000.00         108,000.00                      
4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 9,000.00             9,000.00                          
5 หอพกัอุ่นรัก 18,000.00           18,000.00                        
6 ทกัษะชีวิตในหอพกั 27,000.00           27,000.00                        
7 ประชุมเชิงปฏิบติัการหอพกั 18,000.00           18,000.00                        
8 ปรับปรุงห้อง study 72,000.00           72,000.00                        



121 62-50003 ส่งเสริมและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 523,000.00         223,000.00       300,000.00                      

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังานกิจการนกัเรียน 10,000.00           10,000.00         
2 จดัท าคู่มือนกัเรียนและผูป้กครอง 70,000.00           70,000.00         
3 จดัท าเอกสารครูท่ีปรึกษา
4 ค่ายสมัพนัธ์นกัเรียนใหม่ 30,000.00           30,000.00         
5 วนัไหวค้รู 10,000.00           10,000.00         
6 รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 2,000.00             2,000.00           
7 วนัคลา้ยวนัประสูติ 4 ก.ค. 40,000.00           40,000.00         
8 วนัคลา้ยวนัประสูติ 2 เม.ย. 5,000.00             5,000.00           
9 ประชุมผูป้กครองชั้นเรีียน Classroom Meeting 300,000.00         300,000.00                      

10 จดัท าคู่มือ X-Ray 5,000.00             5,000.00           
11 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 5,000.00             5,000.00           
12 วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 28 ก.ค. 5,000.00             5,000.00           
13 วนัคลา้ยวนัสวรรคต 13 ต.ค. 5,000.00             5,000.00           
14 ครูท่ีปรึกษา/หวัหนา้ระดบัดีเด่น 10,000.00           10,000.00         
15 นกัเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ 16,000.00           16,000.00         
16 ส่งเสริมระเบียบวินยัในโรงเรียน 10,000.00           10,000.00         
17 เขา้เฝ้าฯ

122 62-50004 กจิกรรมนักเรียน 135,000.00         135,000.00                      

1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (Workshop สภานกัเรียน) 90,000.00           90,000.00                        
2 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 9,000.00             9,000.00                          
3 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 18,000.00           18,000.00                        
4 วนัข้ึนปีใหม่ -                      -                                   
5 กีฬาประเพณี 18,000.00           18,000.00                        

123 62-50005 ยามและรักษาความปลอดภัย 769,600.00         769,600.00                      

1 ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภัยัและตรวจตราบริเวณโรงเรียน 748,000.00         748,000.00                      
2 เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภยั 21,600.00           21,600.00                        

124 62-50006 ค่าจ้างบริษทัท าความสะอาดห้องน า้ 780,000.00         780,000.00                      

1 ค่าจา้งบริษทัท าความสะอาดห้องน ้า 780,000.00         780,000.00                      
125 62-50007 ค่าจ้างดูแลสภาพแวดล้อม 300,000.00         300,000.00                      

1 ค่าจา้งดูแลสภาพแวดลอ้ม 300,000.00         300,000.00                      



126 62-50008 ท าระบบกรองน า้ประปา 500,000.00         500,000.00                      

1 ท าระบบกรองน ้าประปา 500,000.00         500,000.00                      
127 62-90001 งบส ารองจ่าย 5,000,000.00      1,430,365.00    2,379,435.00                   1,190,200.00     

1 งบส ารองจ่ายวิทยถู์มิภาค 3,809,800.00      1,430,365.00    2,379,435.00                   
2 งบส ารองจ่าย Education Hub 1,190,200.00      1,190,200.00     



๑.คาใชจายในการจัดการศกึษา %  บาท %  บาท %  บาท %  บาท

จํานวนนักเรียน 720 คน X 40,000 คดิเปน

เงิน
28,800,000 บาท

หมวดที่ ๑. งบประมาณสําหรับพัฒนา

คณุภาพการเรียนการสอน และศกัยภาพ

นักเรียนดานวิชาการ

ไมต่ํากวา 20% 26.05                              9.91        2,852,705.00            7.62      2,194,830.00            5.58       1,606,216.00            2.94         847,599.00

๑.๑ คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียน
ไมต่ํากวา 18% 21.65                              9.54        2,748,605.00            7.25      2,086,807.00            2.77         798,945.00            2.09         602,093.00

๑) คณิตศาสตร 300,000.00            159,240.00                        0.28            80,000.00            0.14          40,927.00            0.13           38,313.00            0.49         140,760.00

๒) เคมี 300,000.00            270,599.00                        0.87           250,599.00               -                       -              0.07           20,000.00            0.10           29,401.00

๓) ชีววิทยา 300,000.00            284,000.00                        0.88           254,000.00               -                       -              0.10           30,000.00            0.06           16,000.00

๔) ฟสิกส 422,500.00            417,941.00                        1.12           322,500.00               -                       -              0.33           95,441.00            0.02             4,559.00

๕) คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี 18,000.00             18,000.00                         0.03            10,000.00               -                       -              0.03            8,000.00               -                       -   

๖) วิทยาศาสตรอ่ืนๆ 165,500.00            140,500.00                        0.07            20,091.00            0.30          85,500.00            0.12           34,909.00            0.09           25,000.00

๗ ) ภาษาตางประเทศ 907,600.00            620,800.00                        0.72           208,000.00            0.59         170,380.00            0.84         242,420.00            1.00         286,800.00

๘) วิชาอื่นๆ 3,822,850.00          3,723,277.00                     5.57        1,603,415.00            6.22      1,790,000.00            1.15         329,862.00            0.35           99,573.00

๑.๒ คาใชจายในการพัฒนาครูเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน
ไมต่ํากวา 3% 4.39                                0.36           104,100.00            0.38         108,023.00            2.80         807,271.00            0.85         245,506.00

๑) คณิตศาสตร 50,000.00               47,500.00                              -                          -                  -                        -               0.16            47,500.00             0.01              2,500.00

๒) เคมี 50,000.00               42,080.00                              -                          -                  -                        -               0.15            42,080.00             0.03              7,920.00

๓) ชีววิทยา 50,000.00               39,752.00                              -                          -                  -                        -               0.14            39,752.00             0.04            10,248.00

๔) ฟสิกส 50,000.00               48,179.00                              -                          -                  -                        -               0.17            48,179.00             0.01              1,821.00

๕) คอมพิวเตอร 50,000.00               41,980.00                              -                          -                  -                        -               0.15            41,980.00             0.03              8,020.00

๖) วิทยาศาสตรอ่ืนๆ 50,000.00               35,780.00                              -                          -                  -                        -               0.12            35,780.00             0.05            14,220.00

๗) วิชาอื่นๆ 200,000.00             159,870.00                            -                          -                  -                        -               0.56          159,870.00             0.14            40,130.00

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ตารางสรุปแผนการใชงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว คนละ 84,000 บาทตอป จําแนกเปนรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 2

(ม.ค. – มี.ค. 62)

ไตรมาสที่ 3

(เม.ย. – มิ.ย. 62)

ไตรมาสที่ 4

(ก.ค. – ก.ย. 62)
รายการคาใชจาย รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 1

(ต.ค. – ธ.ค. 61)



๘) โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ

ครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ (ระบุ) 

เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม 

อบรมครูตามนโนบายของรัฐบาล อบรมครูตาม

เปาหมาย รร.วิทย พัฒนาบุคลากรดาน

โครงงาน พัฒนาดานการใชสื่อและนวัตกรรม

764,900.00            604,253.00                         0.36           104,100.00             0.38         108,023.00             1.36         392,130.00             0.56         160,647.00

หมวดที่ ๒. งบประมาณคาใชจายสําหรับ

จัดหา บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ อุปกรณการ

จัดการเรียนการสอน และคาใชจายสําหรับ

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน

ไมเกินกวา 20% 11.52                               1.51            433,818.00             1.37          394,516.00             1.73          497,575.00             6.92        1,992,791.00

๒.๑ งบประมาณคาใชจายครุภัณฑ อุปกรณ

การจัดการเรียนการสอน
ไมเกิน 8% 9.43                                0.81           233,818.00            0.68         194,516.00            1.37         393,575.00            6.57       1,892,791.00

๑) คณิตศาสตร 18,000.00               14,500.00                           0.01               3,500.00                -                        -               0.04            11,000.00             0.01              3,500.00

๒) เคมี 700,000.00             60,000.00                           0.17             50,000.00                -                        -               0.03            10,000.00             2.22          640,000.00

๓) ชีววิทยา 600,000.00             62,501.00                              -                          -               0.17           50,000.00             0.04            12,501.00             1.87          537,499.00

๔) ฟสิกส 700,000.00             66,818.00                           0.20             56,818.00                -                        -               0.03            10,000.00             2.20          633,182.00

๕) คอมพิวเตอร 82,500.00               50,071.00                           0.07             20,000.00             0.06           16,602.00             0.05            13,469.00             0.11            32,429.00

๖) วิทยาศาสตรอ่ืนๆ 63,000.00               63,000.00                           0.05             15,000.00             0.02             5,633.00             0.15            42,367.00                -                        -   

๗) วิชาอื่นๆ 508,000.00             491,119.00                         0.28             80,000.00             0.42          122,281.00             1.00          288,838.00             0.06            16,881.00

๘) โครงการ/กิจกรรม คาใชจายคาวัสดุ 

ครุภัณฑ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน
43,200.00               13,900.00                           0.03               8,500.00                -                        -               0.02             5,400.00             0.10            29,300.00

๒.๒ คาใชจายสําหรับพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในโรงเรียนอื่นๆ
ไมเกิน 12% 2.10                                 0.69            200,000.00             0.69          200,000.00             0.36          104,000.00             0.35          100,000.00

๑. คาซอมบํารุง หองเรียน หองปฏิบัติการ

และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
604,000.00            504,000.00                        0.69           200,000.00             0.69         200,000.00             0.36         104,000.00             0.35         100,000.00

๒.คาวัสดกุลาง -                                     -                        -                  -                       -                  -                       -                  -                       -   

๓. งบประมาณคาใชจายในการพัฒนา

คณุลักษณะนักเรียนตามเปาหมายและ

บริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร

ไมต่ํากวา 20% 15.22                              4.67        1,346,065.00            2.49         717,074.00            5.12       1,475,467.00            2.93         843,714.00

๓.๑ โครงงานวิทยาศาสตร 234,000.00             180,000.00                            -                          -                  -                        -               0.63          180,000.00             0.19            54,000.00

๓.๒ กิจกรรมสะเตม็ศึกษา 64,800.00               45,000.00                           0.07             20,000.00             0.09           25,000.00                -                        -               0.07            19,800.00

๓.๓ ฟงบรรยาย ดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
170,000.00             155,689.00                         0.08             24,064.00                -                        -               0.46          131,625.00             0.05            14,311.00



๓.๔ ศึกษาดูงาน  ดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
74,700.00               67,000.00                              -                          -               0.05           12,960.00             0.19            54,040.00             0.03              7,700.00

๓.๕ จิตสาธารณะ 16,000.00               16,000.00                              -                          -                  -                        -               0.06            16,000.00                -                        -   

๓.๖ คุณธรรมจริยธรรม 70,000.00               45,000.00                           0.10             30,001.00                -                        -               0.05            14,999.00             0.09            25,000.00

๓.๗ จิตประชาธิปไตย 72,000.00               72,000.00                           0.25             72,000.00                -                        -                  -                        -                  -                        -   

๓.๘ กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ (ระบุ) กีฬา

ภายใน ลูกเสือ เนตรนารี วันสําคัญทาง

สถาบันพระมหากษัตริย ศาสนา รับนักเรียน 

open house วารสาร พัฒนาหลักสูตร 

ประชุม TJ งานวิเทศ งานระบบดูแลชวยเหลือ

นร. ประชุมผูปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน 

คายบูรณาการ คายนักคิด นักวิทย คายสนุก

กับโครงงาน คายพัฒนาทักษะชีวิต คาย

วิทยาศาสตร คายฟสิกส คายโอลิมปก

3,680,820.00         2,957,917.00                      4.17        1,200,000.00             2.36         679,114.00             3.75       1,078,803.00             2.51         722,903.00

หมวดที่ ๔ งบประมาณสําหรับจางครูเฉพาะ

ทางตามเปาหมายและบริบทของโรงเรียน

วิทยาศาสตร

ไมเกิน15% 17.57                              5.49        1,580,531.00            5.49      1,580,531.00            3.37         970,100.00            3.23         928,838.00

๔.๑ คาใชจายสําหรับจางครูเฉพาะทางตาม

เปาหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร

 ครูตางชาติ ครูอัตราจางตามสาขาที่ขาดแคลน

 เจาหนาที่สนับสนุนการสอน

5,060,000.00                      5.49         1,580,531.00             5.49       1,580,531.00             3.37          970,100.00             3.23          928,838.00

หมวดที่ ๕ งบประมาณในการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน
ไมเกิน 25% 29.64                              6.37        1,833,737.00            6.86      1,975,133.00            8.38       2,414,380.00            8.04       2,314,380.00

๕.๑ คาสาธารณูปโภค (คาไฟ คาน้ํา คา ) 1,982,135.00          1,617,935.00                      2.10            603,700.00             1.91          550,035.00             1.61          464,200.00             1.26          364,200.00

๕.๒ ยานพาหนะ 800,000.00             552,449.00                         0.63            180,000.00             0.43          124,898.00             0.86          247,551.00             0.86          247,551.00

๕.๓ คาใชจายในการสนับสนุน พัฒนา

คุณภาพการศึกษา (ระบุ) พัฒนากลุมงานตางๆ

 กิจกรรมกลุมบริหารตางๆ คาจางลูกจางราย

เดือน ชั่วคราว งบบริหารจัดการภายในโรงเรียน

5,755,495.00         4,052,866.00                      3.65        1,050,037.00             4.51      1,300,200.00             5.91       1,702,629.00             5.91       1,702,629.00

รวม 100.00                           27.94        8,046,856.00           23.83      6,862,084.00           24.18       6,963,738.00           24.05       6,927,322.00

จํานวนนักเรียน 720 คน X 44,000 คดิเปน

เงิน 31,680,000 บาท

คาใชจายสําหรับนกัเรียนประจํา



หมวดที่ ๖ งบประมาณสําหรับนกัเรียนประจํา

๖.๑ คาสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน ไมเกิน 15%             1.27           403,050.00            1.27         403,050.00            1.62         516,055.00            4.19       1,333,845.00

๖.๒ คาอาหารนักเรียน (ใหจายตามความเปน

จริงโดยยึดตามหลักเกณฑระเบียบ สพฐ.) ใน

กรณีมีกิจกรรมนอกโรงเรยีนหามใชการเบิกซ้ํา

หากไดคาอาหารอยูแลว

ไมต่ํากวา 50%           16.18        5,150,000.00           16.18      5,150,000.00           16.18       5,150,000.00           16.18       5,150,000.00

๖.๓ คาใชจายสําหรับนักเรียนประจําหอพัก             0.32           101,098.00            0.47         150,900.00           15.43       4,912,400.00            0.43         135,602.00

- คาเครื่องแตงกายในการอยูประจํา                -                        -                 -                       -                 -                       -                 -                       -   

- คาอุปกรณการนอน                -                        -                 -                       -                 -                       -                 -                       -   

- คาซักรีด                -                        -                 -                       -                 -                       -                 -                       -   

- คากิจกรรมพัฒนาทักษะในการใชชีวิตเสริม

ทักษะทางวิชาการนอกตารางเรียน
               -                        -                 -                       -                 -                       -                 -                       -   

๖.๔ คาจางครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงาน

ในหอพัก
ไมเกิน10%            2.31           735,000.00            2.31         735,000.00            2.31         735,000.00            2.31         735,000.00

๖.๕ คาใชจายอื่นๆ (ระบุ) คาซอมบํารุงรักษา

รถยนตที่ใชบริการงานในหอพัก บํารุง

สภาพแวดลอมหอพัก พัฒนาศักยภาพครู

ผูดูแลนักเรียน ใหบริการหนวยงานตางๆ 

สงเสริมสุขภาพนักเรียนหอพัก พัฒนาไอซีที 

พัฒนากลุมงานกิจการนักเรียนและหอพัก

ไมเกิน15%            0.07            21,100.00            0.09          30,088.00            0.49         154,406.00            0.49         154,406.00

20.14          6,410,248.00       20.32          6,469,038.00     36.02          11,467,861.00    23.59          7,508,853.00      

31,856,000.00   

รวม

รายละเอียด กิจกรรม/โครงการ แลวแตบริบทของแตละโรงเรียน

ไมเกิน10%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



49 
 

ที ่ รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ รวมทั้งหมด 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
พฐ

. 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศกึ

ษา
ขั้น

พื้น
ฐา

น 

เป้
าห

มา
ยโ

รง
เรีย

น
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ภ

ูมิภ
าค

 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

1 62-10001 การจัดซื้อและจดัหาวัสดุ
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

2,095,320.00 4,5 6,7 1,2,3,4,
5 

1 เพื่อจัดซื้อและจดัหาวัสดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ์ได้เพียงพอในการน ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2 เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่า
มิเตอร์ และค่าหมึก 

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 

2 62-10002 จ.ภ.วิชาการ 61 (PCCST 
ACADAMIC FESTIVAL and 
Science Fair 2018) 

650,000.00 1-6 1,2,3,4 1-9 1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
2. จัดนิทรรศการ เสนอผลงานครแูละ
นักเรียน  
3. เปิดโอกาสให้ครูและนักเรยีนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ และผู้ทีส่นใจเข้ารว่ม
กิจกรรม 

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 

3 62-10003 คัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ
ช้ัน ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา  2562 

297,000.00 2,6 1 1-9 1.เพื่อด าเนินการคดัเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อช้ัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 
2561โดยใช้วิธีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

นางคนึงนิตย์  ไชยมณ ี งานทะเบียน   วิชาการ 

4 62-10004 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค 
ปีการศึกษา  2562 

87,000.00 1,2,3,5 1,2,3,4 1,2,3,5,
7,8,9 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนหอ้งเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาคของโรงเรียนจุฬา
ภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล รวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในเรื่องตา่งๆ 
ร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนอกจากนี้
ผู้บริหารโรงเรียน วิทยากรพิเศษ ครู และ

บุษรินทร ์ จิตเส้ง วิชาการ วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

ผู้ปกครอง มีโอกาสปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรยีนทุก
คนจนจบหลักสูตร 

5 62-10005 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงในภาคใต ้

18,000.00 9,10,12
,13 

2-6 1-5 1. เพื่อจัดให้มีการประชุมและสมัมนา
ร่วมกันระหว่างตัวแทนของมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยงและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล  
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนโรงเรยีนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทางภาคใต้ของประเทศไทย 
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาแนวปฏบิัติที่ดี
ของการท างานร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาในทุกระดับในภาคใต้
ของประเทศไทยในอนาคต 

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 

6 62-10006 สอนปรับความรู้พื้นฐาน ม.1,4 
ปีการศึกษา 2562 

0.00 2 1,3 2,3,8 1. เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รกัการ
อ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถ
บูรณาการความรู้ได ้

นางสาววราภรณ ์ นิยมเดชา วิชาการ วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

7 62-10007 สนับสนุนการแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน 

600,000.00 2 3,4 2,3,4,5 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู ้ความสามารถ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการในระดบัเดียวกัน   
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

นางสาววิไลพร  คงอินทร์ วิชาการ วิชาการ 

8 62-10008 ประชุมปฏิบตัิการ "การพัฒนา
หลักสตูรโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค" 

48,600.00 1-6 1-3 1-9 1. เพื่อวิเคราะห์ปญัหา และหาแนวทาง
แก้ปัญหาจากการน าหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาคไปใช้ 
2. เพื่อให้การบริหารหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค และการน าหลักสูตร
ไปใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 

นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาต ิ  
นางทิพวรรณ  ธังดิน   
นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
นางสาววิไลพร  คงอินทร์ 

งานพัฒนา
หลักสตูร   

วิชาการ 

9 62-10009 สอนเสริมดา้นวิชาการ 80,000.00 1,2 1,3 2,4 1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์

นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง โครงการพิเศษ     วิชาการ 

10 62-10010 โครงการแลกเปลี่ยน
ผลงานวิจัยโครงงานนักเรยีน
ร่วมกิจกรรมประกวดการ
แข่งขัน  และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล กับโรงเรียน
เครือข่ายในต่างประเทศ 

390,000.00 2,3,4 1 2,3,5 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีศักยภาพและ
อัตราการเรียนสูงและครไูด้ศึกษาค้นคว้า 
วิจัยพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
สูงทัดเทียมกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน า
ระดับสากล 

นายมุฮมัมัด  ดาโฮะ  
นายเชิดศักดิ ์ หยีหรีม 

งานวิเทศ
สัมพันธ์  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ระเบียบวิธีการจัดการเรียนการ
สอนกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับ
สากล 
4. เพื่อให้นักเรียนและครไูด้ศึกษา
วัฒนธรรมการเรียนรู ้สร้างสัมพันธภาพ
และมติรภาพท่ีดีต่อกัน 

11 62-10011 ความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศ
ญี่ปุ่น ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

70,000.00 2,3,4 1 2,3,5 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนและครไูด้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับนานาชาต ิ
2.เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียม
กับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน าระดับ
นานาชาติ 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน า
ระดับนานาชาต ิ
4.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมที่แตล่ะโรงเรียนได้
จัดขึ้น 
5.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนได้สร้าง
สัมพันธภาพและมติรภาพต่อกัน 

นายเชิดศักดิ ์ หยีหรีม 
นางสาววนิดา สุนทร 

งานวิเทศ
สัมพันธ์  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

12 62-10012 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
และเทคโนโลยี ตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล กับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa 
reimei Junior and Senior 
High School ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

0.00 2,3,4 1 2,3,5 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนและครไูด้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับนานาชาต ิ
2.เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียม
กับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน าระดับ
นานาชาติ 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน า
ระดับนานาชาต ิ
4.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมที่แตล่ะโรงเรียนได้
จัดขึ้น 
5.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนได้สร้าง
สัมพันธภาพและมติรภาพต่อกัน 

นายเชิดศักดิ ์ หยีหรีม 
นางสาววนิดา สุนทร 

งานวิเทศ
สัมพันธ์  

วิชาการ 

13 62-10013 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
และเทคโนโลยี ตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล กับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa 
reimei Junior and Senior 

0.00 2,3,4 1 2,3,5 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนและครไูด้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับนานาชาต ิ
2.เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียม
กับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน าระดับ
นานาชาติ 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

นายเชิดศักดิ ์ หยีหรีม 
นางสาววนิดา สุนทร 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

High School ประเทศญี่ปุ่น 
ณ ประเทศไทย 

วิชาการกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ช้ันน า
ระดับนานาชาต ิ
4.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมที่แตล่ะโรงเรียนได้
จัดขึ้น 
5.เพื่อให้นักเรียนท้ังสองโรงเรียนได้สร้าง
สัมพันธภาพและมติรภาพต่อกัน 

14 62-10014 สานสมัพันธ์กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรม (ไทย-
มาเลเซีย) 

186,000.00 4,6 2,3,11 2,3,5 1.เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน
ความสัมพันธ์อันดตี่อกันท้ังสองประเทศ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนทั้งสองประเทศได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันา
ฝึกฝนการใช้ภาษาด้านการสื่อสาร 
3.เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพันธ์อันดีและ
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม
ซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียนท้ัง
สองประเทศ 

นางอัสลีนา ตวัน งานวิเทศ
สัมพันธ์  

วิชาการ 

15 62-10015 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000.00 1,2,3 4 1-5 1. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์
ถึงมหาชนชาวไทย 
3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกัน
ได้ทั่วประเทศ 

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง วิชาการ วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

16 62-10016 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 81,900.00 2 1,3 1-9 1. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรมชุมนุมใน
การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้าน
สังคม ด้านกีฬาและอื่น ๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ
ความส าคญัของการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ ด้านสังคม ดา้นกีฬาและอื่น ๆ 

นางสาวมนัสรินทร ์ บุญญ
คง 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

17 62-10017 ค่ายวิชาการ 584,400.00 1,2,4,5 1,3 1-9 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นและ
มุ่งไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีด่ีใน
อนาคต 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

18 62-10018 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ (ปลูกปา่ชายเลน) 

16,000.00 1,2,4,5 1,3 1,7,8,9 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นและ
มุ่งไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีด่ีใน
อนาคต 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

19 62-10019 ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

210,000.00 1,2,4,5 1,3 1-9 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นและ
มุ่งไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีด่ีใน
อนาคต และได้เรียนรู้แหล่งเรียนรูใ้น
ท้องถิ่นภาคใต้ 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 
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20 62-10020 ส่งเสริมสมรรถภาพทางทหาร
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

10,800.00 1 1 1,6,8,9 1. เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณป์ระกอบการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2. เพื่อส่งเสรมิการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

21 62-10021 ส่งเสริม พัฒนาการจดั
กิจกรรมลูกเสือ 

18,000.00 1,3,5 1 1,6,8 1. เพื่อจัดซื้อวัสดสุ านักงานส าหรบั
กิจกรรมลูกเสือ 
2.เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3. เพื่อส่งเสรมิการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของลูกเสือ 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

22 62-10022 นักเรียนรางวัลพระราชทาน 22,500.00 1,2 1-3 1,2,3,4,
5 

1.  เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
2.  เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

23 62-10023 พัฒนาปรับปรุงห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

18,000.00 3 1 1,6,8 1. เพื่อจัดท าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการปฏิบัติงานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

24 62-10024 ค่ายลูกเสือนานาชาต ิ 40,000.00 1,3,5 1 1,5,6,8 1.  เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณืประกอบ
กิจกรรมคา่ยลูกเสือ-เนตรนารีนานาชาติ 
2. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีนานาชาต ิ

นายดนุรุจ  สามัญ 
นายขจรจักษณ์ ภู่ร้อย 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 
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25 62-10025 เศรษฐกิจพอเพียง 18,000.00 5 1,2,3 7 1. เพื่อต้องการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ ถึง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายพิชชากร กลิ่นเขียว กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

26 62-10026 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ  

75,000.00 1,2 1,3 1-9 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นและ
มุ่งไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีด่ีใน
อนาคต 

นายขจรจักษณ์ ภู่ร้อย กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

วิชาการ 

27 62-10027 คลินิกวิชาการ 0.00 2 1,3 2,3,8 1. เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รกัการ
อ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถ
บูรณาการความรู้ได ้

นางสาววราภรณ ์  นิยมเด
ชา 

วิชาการ วิชาการ 

28 62-10028 นิเทศการสอน 0.00 1-6 1-4 1-9 1. เพื่อน าผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน 
2. เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู ้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่
พึงประสงค์รวมทั้งเสรมิด้านคณุธรรม
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

นางสาวบุษรินทร ์ จิตเส้ง วิชาการ วิชาการ 
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3. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน  
4. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และ พัฒนาการทางสติปัญญา  

29 62-10029 กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสะเต็ม 19,800.00 1-5 1-2 2,3,4,8 1. เพื่อพัฒนาให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู ้ ความเข้าใจพ้ืนฐานที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมคีวามคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน  ตลอดจนได้เห็นตัวอย่าง
และแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา 

นายสาธิต บัวด า STEM 
EDUCATION 

วิชาการ 

30 62-10030 พัฒนาปรับปรุงห้อง 
Fabrication Lab 

45,000.00 1-5 1-2 2,3,4,8 1. เพื่อจัดท าอุปกรณ์ประกอบการ
ปฏิบัติงาน Fabrication Lab ที่มีความ
จ าเป็นในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไดร้ับ
การสนับสนุนจาก สวทช. 

นายสาธิต บัวด า STEM 
EDUCATION 

วิชาการ 
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31 62-10031 โอลิมปิกวิชาการ 27,000.00 2 1 2 1. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการไดร้ับการเตรยีมความพร้อมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเตม็ที่ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับเยาวชนจาก
นานาประเทศอยา่งมั่นใจ และประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขันไดม้ากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ีโอกาส
เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิก
วิชาการมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อส่งเสรมิให้มีการน าประโยชน์ท่ีได้
จากการด าเนินโครงการโอลิมปิกวชิาการ
มาพัฒนาและปรับปรุง    
ในเนื้อหาวิชาต่อไป 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง วิชาการ วิชาการ 

32 62-10101 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ค่าย 1 วิชาฟิสิกส ์

0.00    1. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการ 
"ตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิอย่างเตม็ที่  สามารถเขา้ร่วม
การแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศ
อย่างมั่นใจ และประสบความส าเรจ็จาก
การแข่งขันได้มากยิ่งข้ึน 
 2. เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ีโอกาส
เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิก
วิชาการมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในโรงเรียน
ให้มีความพร้อมท่ีจะช่วยพัฒนาการเรียน

นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาต ิ  
นางสาวสุพลา  ทองแป้น  
นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ ์

สอวน. วิชาการ 
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การสอนในระดับโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน
ในระดับประเทศ 

33 62-10102 PLC กับการพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์สู่
ศตวรรษที่ 21 

0.00 3 3 2,3 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนของครูกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
2. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูท้าง
วิชาการซึ่งกันและกัน 

นางศุลยา  สามัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

34 62-10103 ค่ายวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค 
กลุ่มภาคใต ้

85,500.00 2 1 2 1.เพื่อเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค ณ โรงเรียนจฬุาภรณ
ราชวิทยาลัยตรัง 
2.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และรูจ้กัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดั 

นางคนึงนิตย์  ไชยมณ ี กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

35 62-10104 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร ์ 63,000.00 2,3 1,3 3,8 1.เพื่อผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ ์
2.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรยีน
การสอนและความปลอดภัยของผูเ้รียนใน
ห้องเรียน 

นายอดิพงษ ์ หลงจิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

36 62-10105 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

200,000.00 1,2,4,7 1,2,4,7 1,2 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้าน
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีน 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน 

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

37 62-10106 ฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 22,500.00 2,3 1,2,3 3,8 1.  เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะทางด้าน
วิชาฟิสิกส์และสามารถใช้ความรู้ในการแก้
โจทย ์ปัญหาฟสิิกส์ สปัระยุทธ์  
2.  เพื่อกระตุ้นความสนใจและยกระดับ
การจัดการเรยีนการสอนวิชาฟิสิกส์ในกลุ่ม
โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภมูิภาค 
3.  มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาฟิสิกส์ในกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร ์ผ่านการแก้ โจทย์ปญัหา  
ฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 

นางสาวชาลินี บูน า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

38 62-10107 ส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร ์ 80,000.00 1,2,4 1,2,4 1,2 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีประสบการณ์
ตรงจากการโครงงานวิทยาศาสตร/์
งานวิจัย 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสร้างสรรค์ การสืบเสาะแสวงความรู ้
การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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39 62-10108 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
สร้างสรรค ์

72,000.00 2 1,3 2,3,8 1 ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 และ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาววราภรณ ์ นิยมเดชา 
นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

40 62-10109 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

124,700.00 2 1,3 2,3,8 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสงูขึ้นและ 
มุ่งไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีด่ีใน
อนาคต 

นางมลิวัลย ์ ปาณะศร ี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

41 62-10110 การน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน 
ม. 6 กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (ภาคใต้) 

234,000.00 2,3 1,2,3 3,8 1.  เพื่อให้คณะครูและนักเรียนกลุม่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวิชาการ 
2.  เพื่อให้คณะครูและนักเรียนกลุม่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง 

นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

42 62-10111 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร ์

162,000.00 1,2,4,5 1,3 1-5 2.1 เพื่อให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ไดฝ้ึกปฏิบัติการ
ภาคสนา 
มด้านวิทยาศาสตร ์ 

นายสาธิต  บัวด า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

43 62-10201 จัดการศึกษาส าหรับนักเรยีนที่
มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์(Gifted) 

315,000.00 2 1 3 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารระดับ
มัธยม ได้มีความรู้และเทคนิคในการ
เสาะหา พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณติศาสตร ์
2.เพื่อสามารถด าเนินการจัดการศกึษา

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นรปูธรรมและ
สามารถเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนในพื้นทีต่่อไป 
3.เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตรไ์ด้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

44 62-10202 พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

18,000.00 6 1 2 1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
2.จัดหาและสร้างสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

นางนิศาชล เอียดด ี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 

45 62-10301 จัดซื้อจัดหา วัสดุครุภณัฑ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ 2562 

15,000.00 6 2 4,5 1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวสัดุครุภณัฑ์ให้
เพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

นายมุฮมัมัด  ดาโฮะ  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 

46 62-10302 ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 10,800.00 2,3,4 1 4 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้จากเนื้อ
เรื่องที่อ่าน เช่น การอ่านหนังสือประเภท
ต ารา สารคดี หรือหนังสืออ่านเพิม่เติม 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความบันเทิง
สุขภาพจิตแจ่มใส เช่น หนังสือการ์ตูน 
นิตยสาร นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน  
3. นักเรียนเรยีนรู้หลักการอ่านและน า

นางสาวปาริชาตนะดา  
เส็นสมเอียด  

 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

ประสบการณ์ที่ไดไ้ปใช้ในการเรยีนละ
การศึกษาต่อ      

47 62-10303 ส่งเสริมเยาวชนแลกเปลี่ยน
การศึกษาทางวัฒนธรรม
นานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

19,800.00 2,3,4 1,3 5,7,8 1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนใหไ้ด้มโีอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาต ิ
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ
ที่สาม 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีอกาสใน
การพัฒนาตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ 
และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 

นางสาวอังคณา  บุญทา 
นางสาวจิระนันท์ สุวรรณ
วิหค 

 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 

48 62-10304 การเรยีนภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติ 

715,000.00 2,3 1,3 1,5 1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาต ิ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายวิจิตร นิยมเดชา  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 

49 62-10305 การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

36,000.00 2,3,4 1,3 5 1. เพื่อให้รู้สภาพ ปัญหา และความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อน าผลการประเมิน การนเิทศ 
ติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม  
 

 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

3. เพื่อให้ครูมีความรู ้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนท่ีได้ท าร่วมกัน 
4. เพื่อให้ครูสามารถน าแผนการจดัการ
เรียนรูไ้ปใช้ไดต้รงตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
5. เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนในยคุปัจจุบัน 
6. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษและมีความรู้ ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

50 62-10306 ยกระดับการจดัการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

126,000.00 2,3 1,5 5 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 
"2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
3. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ครูพัฒนาทักษะการเขียน
บทคัดย่องานวิจัย" 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 

51 62-10307 โครงการจดัตั้งศูนยภ์าษา 
Self-Access Learning 
Center 

90,000.00 2,4,6 2 7  1. เพื่อพัฒนาห้องศูนย์ภาษา Self-
Access Learning Center ให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา

นายมุฮมัมัด ดาโฮะ 
นางสาวโสภิดา จันทรด์อน 

 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

กระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

52 62-10401 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

26,000.00 1,2,3,4 1,3 4,6,7,8  1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ใน
รายวิชาภาษาไทย 
 2.เพื่อส่งเสรมิให้ครูและนักเรียนมีสื่อการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยท่ีหลากหลาย 
 3.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนัก
เห็นถึงความส าคญัของภาษาไทย 
 4.เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครู  

นางถนอมพร ปีนัง 
นางสาวจริยา  จิตตพงศ ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

วิชาการ 

53 62-10402 TAI FESTIVAL (Thai, 
ASEAN and International 
Festival ) 

60,000.00 2,4,6 1,3 1,3,4,6,
7,8 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และความ
มั่นใจในการก้าวสู่ประชาคมโลก 
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและตระหนัก
การเรยีนรู้ภาษาต่างๆ 
4.เพื่อสืบสานภาษาและวัฒนธรรมให้ด ารง
สืบไป 

นางสาววิไลพร  คงอินทร์ 
นายสุลตรณ์ หลังเกตุ 
นางสาวอังคณา บุญทา 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา  
และกลุม่สาระ
ฯ 
ภาษาต่างประ
เทศ 

วิชาการ 

54 62-10501 คุณธรรม จรยิธรรม อิสลาม 148,000.00 1,5,6 2,3 1,4 1.เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
2.เพื่อส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน 

นายนูรุดดีน แคยิหวา กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

3.เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒธรรมของศาสนาอิสลาม 
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 

55 62-10502 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22,500.00 2 1,3 1,4,5,7 1.ส่งเสรมิการเรียนการสอนในกลุม่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.กิจกรรมให้บริการความรู้และแหล่ง 
เรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในกลุ่ม
สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.พัฒนาห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.ฝึกมารยาทไทยให้กับนักเรียน 

นางสาวมนัสรินทร ์ 
บุญญคง 

กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

56 62-10503 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของไทย 

60,000.00 2 1,3 1,4,5,6,
7 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนลงพื้นที่จริง 
สร้างช่องทางให้เข้าถึงวัฒนธรรมที่ 
หลากหลายให้แก่นักเรียน 
2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคญัของชาติ 
3.นักเรียนเห็นคณุค่าและความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคญัของชาติ 
 

นายสุลตรณ์ หลังเกต ุ
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 

กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 



68 
 

ที ่ รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ รวมทั้งหมด 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
พฐ

. 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศกึ

ษา
ขั้น

พื้น
ฐา

น 

เป้
าห

มา
ยโ

รง
เรีย

น
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ภ

ูมิภ
าค

 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

57 62-10504 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 12,250.00 5 1,3 4,5 1.เพื่อสร้างโอกาสของชุมชนในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน และ
สร้างช่องทางในการเข้าถึงวัฒนธรรมที่
หลากหลายให้กับนักเรียน 
2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นางสาวหฤทัย เวชศาสตร ์ กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

58 62-10505 ข้าวไทย 28,800.00 6 1 7,8 1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรูท้ั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตัิการอนุรักษ์ข้าวไทย 
2.เพื่อส่งเสรมิให้ตระหนัก และเหน็ 
ความส าคญัของข้าว 

กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

59 62-10506 การพัฒนาศูนย์อาเซยีน 4,500.00 1,2 1 3,4,5 1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช 
วิทยาลัย สตูล มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล มีความตระหนัก ใน Spirit 
of ASEAN และเจตคติที่ด ี

นายสุลตรณ์ หลังเกต ุ กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

60 62-10507 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 30,000.00 5 1,3 1 1.เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบายการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคและ
การศึกษาแห่งชาต ิ
2.เพื่อเสรมิสรา้งความข้มแข็งด้านศีลธรรม
ให้แก่นักเรียน 
3.เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง 

นางสาวสุวิมล หอประยูร กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการท างาน
เป็นทีม 

61 62-10508 ค่ายพุทธบุตร 40,000.00 5 1,3 1 1.เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบายการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคและ
การศึกษาแห่งชาต ิ
2.เพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งด้าน
ศีลธรรมให้แก่นักเรยีน 
3.เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง 
4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการท างาน
เป็นทีม 

นางสาวสุวิมล หอประยูร กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

62 62-10509 พบพระ ฟังธรรม สัปดาหล์ะ
ครั้ง 

16,000.00 5 1,3 1 1.เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบายการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคและ
การศึกษาแห่งชาต ิ
2.เพื่อเสรมิสรา้งความข้มแข็งด้านศีลธรรม
ให้แก่นักเรียน 

นางสาวสุวิมล หอประยูร กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

63 62-10510 พัฒนาห้องพระพุทธศาสนา 12,600.00 5 1,3 1 1.เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบายการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคและ
การศึกษาแห่งชาต ิ
2.เพื่อเสรมิสรา้งความข้มแข็งด้านศีลธรรม
ให้แก่นักเรียน 

นางสาวสุวิมล หอประยูร กลุ่มสาระ     
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

64 62-10601 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

90,000.00 1,3 1,3,4,6 3 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนให้มสีภาพท่ี
สมบูรณ ์
3. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูฯ้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และส่งเสริม
การเรยีนรู้ของนักเรียน   

นายสมยศ แซ่เจา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

65 62-10602 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 1 
และ 2 

25,000.00 2 1 5 1. เพื่อติดตั้งเครื่องขยายเสยีงห้อง
คอมพิวเตอร ์
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ์

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

66 62-10603 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
อากาศยานไร้คนขับ 

57,500.00 1,4 1,3 3,5 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อทักษะการแก้ปัญหา 
และฝึกพัฒนาการคิด 
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

นายอิสรา ส าเร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

67 62-10604 พัฒนาและปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานช่าง (Shop 2) 

20,000.00 6 2 9 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ช่าง (Shop 2) 
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนวิชาการท าขนมและอาหาร 
 

นายสมยศ แซ่เจา 
นางณพิชา จันทวดี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

68 62-10605 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร ์

0.00 6 2 9 1.  เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ไดร้ับ
การเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิอย่างเตม็ที่ สามารถเขา้ร่วม
การแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศ
อย่างมั่นใจ และประสบความส าเรจ็จาก
การแข่งขันได้มากยิ่งข้ึน 
2.  เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ีโอกาส
เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิก
วิชาการมากยิ่งขึ้น 

นายวิชัย บัวเนี่ยว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

69 62-10606 เปิดโลกอาชีพ 18,000.00 6 2 9 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนให้มสีภาพท่ี
สมบูรณ ์
3. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูฯ้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

นายสมยศ แซ่เจา 
นางณพิชา จันทวดี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 
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4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และส่งเสริม
การเรยีนรู้ของนักเรียน   

70 62-10701 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียน
การสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

60,000.00 1,2,3,4 9  1.เพื่อส่งเสรมิการออกก าลังกาย 
2.เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกีฬา 
3.เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและความ
สามัคค ี
4.เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและรูจ้ัก
การเป็นน าและผูต้ามทีด่ ี
5.เพื่อส่งเสรมิการมีน้ าใจ มีคณุธรรม
จริยธรรม 
6.เพื่อจัดท าสื่อการเรียนการสอนวชิาสุข
ศึกษาและพละศึกษา 

นางสาวรจนี รบนา กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ข
ศึกษาและ
พละศึกษา 

วิชาการ 

71 62-10702 ส่งเสริมความสามารถทางด้าน
กีฬา 

100,000.00 1,2,3,4 9  1.เพื่อส่งเสรมิการออกก าลังกาย 
2.เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกีฬา 
3.เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและความ
สามัคค ี
4.เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและรูจ้ัก
การเป็นน าและผูต้ามทีด่ ี
5.เพื่อส่งเสรมิการมีน้ าใจ มีคณุธรรม
จริยธรรม 

นางสาวรจนี รบนา กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ข
ศึกษาและ
พละศึกษา 

วิชาการ 

72 62-10801 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

180,000.00 1,3 1,3 6,7,8 1. เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป ์ ดนตร ี 
และนาฏศิลป์)  ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลมาน กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความส าคัญ
ของงานศิลปะ (ทัศนศิลป ์ ดนตร ี และ
นาฏศิลป์) 

73 62-10901 ค่ายติว O-NET ม.6 120,000.00 1,5 1,3 2,4,5 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
O-NET  ให้นักเรียนช้ัน ม.6 
2.  เพื่อให้ผลการทดสอบ  O-NET  ของ
นักเรียนช้ัน  ม.6  สูงขึ้นกว่าเดิม 

นายแก้ว  เตี้ยเล็ก งานแนะแนว วิชาการ 

74 62-10902 ติว GAT ม.6 24,000.00 1,5  7 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
GAT  ให้นักเรียนช้ัน ม.6 
2.  เพื่อให้ผลการทดสอบ  GAT  ของ
นักเรียนช้ัน  ม.6  สูงขึ้นกว่าเดิม 

นายแก้ว  เตี้ยเล็ก งานแนะแนว วิชาการ 

75 62-10903 พัฒนาห้องแนะแนว 4,000.00 6 1,7 4 1. เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม้ีความ
เหมาะสม เป็นห้องเรียนคณุภาพ  
3. เพื่อส่งเสรมิและสรา้งบรรยากาศต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

นายแก้ว  เตี้ยเล็ก งานแนะแนว วิชาการ 

76 62-11001 ส่งเสริมการอ่านเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

124,500.00 3 3 9 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 

นางสาวอรทัย  แพทย์
ศาสตร ์

งานวิทย
บริการ 

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

77 62-11002 พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 45,000.00 1 1.2 4.6 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดกลางของโรงเรียน
ให้มีความทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อดึงดูดและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 

นางสาวอรทัย  แพทย์
ศาสตร ์
 

งานวิทย
บริการ 

วิชาการ 

78 62-11003 ท าระบบจัดวางหนังสือ 500,000.00 1 1.2 4.6 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดกลางของโรงเรียน
ให้มีความทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อดึงดูดและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 

นางสาวอรทัย  แพทย์
ศาสตร ์
 

งานวิทย
บริการ 

วิชาการ 

79 62-11101 โครงการประชาสมัพันธ์การรับ
นักเรียนโครงการ Education 
Hub ประจ าปีการศึกษา 
2562 ผ่านสถานีวิทยุ และ 
Roadshow โรงเรยีนประถม
กลุ่มเป้าหมาย 

54,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนว
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สนใจเข้า
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาตอ่
ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางสาวซีต้า  ไรมันซา  Education 
Hub  

วิชาการ 
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80 62-11102 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาหลักสตูร การเรียน
การสอน และครผูู้สอน 
โครงการ Education Hub 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 และภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

0.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อให้ครูชาวต่างชาติและครู Co-
teachers ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ร่วม
ปรึกษาหารือและจดัท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนฉบับ
ภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐานและเนือ้หาตรง
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมภิาค  
 2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อของ
ครูผูส้อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย 
สตูล 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ  Education 
Hub  

วิชาการ 

81 62-11103 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาโครงการ 
Education Hub ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2,002,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร
นานาชาติ ตลอดจนปรับความรู้พืน้ฐาน 
เพื่อการเรยีน การสอนหลักสตูรนานาชาติ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโครงการ Education Hub 
ในโรงเรียน ให้เต็มศักยภาพ 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

82 62-11104 โครงการสอนเสริมด้าน
วิชาการ เพื่อปรับความรู้
พื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน ม.
1-3 โครงการ Education 
Hub ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 และภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

52,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร
นานาชาติ ตลอดจนปรับความรู้พืน้ฐาน 
เพื่อการเรยีน การสอนหลักสตูรนานาชาติ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโครงการ Education Hub 
ในโรงเรียน ให้เต็มศักยภาพ 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

83 62-11105 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp 2019) ของ
นักเรียนในโครงการ 
Education Hub 

216,900.00 1,2 1,3,4 1,4 1.  เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้เพิ่มพูนการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร
นานาชาติ ตลอดจนการสนทนาโตต้อบ
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสาร 
4. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล รู้จักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถ ในการปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสูส่มาคมอาเซียน 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 

84 62-11106 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนในโครงการ 
Education Hub กับนักเรียน
โรงเรียน EP ยอดนิยมใน
ประเทศไทย (Student 
Exchange Program  2019 
with EP School) 

50,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1.  เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้เพิ่มพูนการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

นานาชาติ ตลอดจนการสนทนาโตต้อบ
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสาร 
4. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล รูจ้ักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถ ในการปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสูส่มาคมอาเซียน 

85 62-11107 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนในโครงการ 
Education Hub กับนักเรียน
โรงเรียน วิทยาศาสตร์ตวน
กู  ซัยด์ ปุตรา รุฐเปอรล์ิศ 
ประเทศมาเลเซีย (Student 
Exchange Program2019) 

148,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้มโีอกาสเผยแพรภ่าษา
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร
นานาชาติ ตลอดจนการสนทนาโตต้อบ
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสาร 
4. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล รู้จักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได ้และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

86 62-11108 โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียนช้ัน ม.1/5 โครง
การร Education Hub 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

8,200.00 1,2 1,3,4 1,4 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์สอง
ภาษา (SMBP) ให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 
2. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจท้ังผู้ปกครอง
และนักเรียน 
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในทุก ๆ เรื่อง
ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 

87 62-11109 โครงการศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ (Field Trip 
2019) ของนักเรียนใน
โครงการ Education Hub 
ช้ัน ม.2/5 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

320,000.00 1,2 1,3,4 1,4 1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนักเรียน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต 
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้มโีอกาสเผยแพรภ่าษา
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหลักสตูร
นานาชาติ ตลอดจนการสนทนาโตต้อบ
โดยใช้   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
การสื่อสาร 
4. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล รู้จักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได ้และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน 

นายกฤศณัฏฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ Education 
Hub  

วิชาการ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

5. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในโครงการ 
Education hub ให้เต็มศักยภาพ 

88 62-20001 ค่าจ้างบุคลากร 6,500,000.00 2 3 8 1. จ่ายค่าจ้างเงินเดือนลูกจ้างของโรงเรียน  
2.  จ่ายค่าประกันสังคมส่วนนายจา้ง 
สมทบให้ส านักงานประกันสังคม 
3.  จ่ายเงินเดือนส่วนท่ีขึ้นขั้นเงินเดือน 1 
ขั้น หรือ 2 ขั้น 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนไดส้ าเร็จลุล่วง 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

89 62-20002 ค่าสาธารณูปโภค 4,355,000.00 3 2 8 1.  จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 
2.  จ่ายค่าสาธาณูปโภค ค่าประปา 
3.  จ่ายค่าสาธาณูปโภค ค่าโทรศพัท์ ค่า
ขยะ ค่าไปรษณีย์ และค่าอื่น ๆ 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนไดส้ าเร็จลุล่วง 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

90 62-20003 ค่าอุปกรณ์การเรียน 352,000.00 2 2 4 1. ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนทั้งปี
การศึกษา 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

91 62-20004 ค่าหนังสือเรยีน 574,657.00 3 2 8 1.ค่าหนังสือเรียนนักเรียนทั้งปีการศึกษา นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

92 62-20005 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น และซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

800,000.00 3 2 8 1 มีรถบริการในการจัดรับ-ส่งเอกสารและ
ท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา 
2 ครูและบุคลากร นักเรียนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3 รถที่ให้บริการมีความพร้อมในการใช้
งานอย่างตลอดเวลาทุกคัน 
4 เพื่อเป็นสวัสดิการและก าลังใจแก่คณะ
ครู บุคลากร และนักเรียน 

นางนิศาชล  เอียดด ี งบประมาณ งบประมาณ 

93 62-20006 จัดหาวัสดุ-ครภุัณฑส์ านักงาน
และซ่อมแซมครภุัณฑ ์

720,000.00 3 2 8 1. เพื่อจะได้มคีรุภณัฑ์พร้อมที่จะใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อได้วัสดสุ านักงานพอเพียงกบัความ
ต้องการของผู้ใช้ 

นางนิศาชล  เอียดด ี งบประมาณ งบประมาณ 

94 62-20007 ค่าอาหารนักเรียน ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ภมูิภาค 

20,600,000.0
0 

2 2 9 1.จ่ายค่าอาหารนักเรียน วันละ 110 บาท 
ส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรยีน 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

95 62-20008 วัสดุครภุัณฑ์ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมภิาค 

4,800,000.00 2 2 8 1. เป็นค่าวัสดุครุภณัฑส์ าหรับนักเรียน
เฉพาะ ม.1 และ ม.4  เท่านั้น เพื่อ
นักเรียนได้น าไปใช้ประโยชนต์่อไปจนครบ 
3 ปี เช่น ตู้เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดพละ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

96 62-20009 ค่าประกันอุบัตเิหตุ สุขภาพ
นักเรียน 

200,000.00 2 2 9 1. จัดเป็นค่าประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ  
เพื่อเป็นการประกันความปลอดภยัของ
นักเรียนทุกคน  

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

97 62-20010 ค่าล่วงเวลาบคุลากร 108,000.00 3 2 8 1.ค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ เจ้าหน้าท่ีหอพัก 
เจ้าหน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร ์

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

98 62-20011 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 384,000.00 2 2 4 1.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน เฉพาะภาคเรียน
ที่ 1  

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรสี่ง งบประมาณ งบประมาณ 

99 62-20017 ล้างแอร์และซ่อมบ ารุงแอร ์ 225,000.00 2 3 8 1. เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ 

นางนิศาชล  เอียดด ี งบประมาณ งบประมาณ 

100 62-20101 พัฒนาระบบแผนงาน 
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ ICT 

195,600.00 3 2 2,4 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
แผนงานซึ่งประกอบด้วย  งานแผนงาน  
งานสารสนเทศ  และงานประกันคณุภาพ
การศึกษา ให้มีความคล้องตัวสูง และ
ปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตามสถานการณ ์         
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศงานแผนงานอย่างเป็นระบบ
ครอบคลมุและทันต่อการใช้งาน 
 3. เพื่อด าเนินการประชุมเชิงปฏบิัติการ
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
4. เพื่อด าเนินการประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด 
5. เพื่อด าเนินการในการประเมินคณุภาพ
ภายในโรงเรียน 

นายวิชัย  บัวเนี่ยว งานแผนงานฯ  งบประมาณ 
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101 62-20102 บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็เพื่อการเรียนการ
สอน การศึกษาค้นคว้า และ
การบริการ 

1,521,000.00 2 1 5 1. เพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าให้กบั
นักเรียน 
2. เพื่อเช่าวงจรสัญญาณอินเทอรเ์น็ต ที่มี
เสถียรภาพในการใช้งาน 
3. เพื่อจัดหาวัสดคุรุภณัฑ์ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และ ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่ออบรมเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้มีความรู้
ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 

นายวิชัย  บัวเนี่ยว งาน ICT งบประมาณ 

102 62-20103 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสี ่

14,400.00 2 2,4 1 1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจใหก้ับ
บุคลากรเกี่ยวกับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี ่
2. เพื่อเป็นการจัดเตรยีมข้อมูลต่างๆ ของ
โรงเรียนเพื่อรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี ่

นางศุลยา  สามัญ งานแผนงานฯ  งบประมาณ 

103 62-20104 อบรมการใช้เทคโนโลยเีพื่อ
การเรยีนการสอนส าหรับครู
และบุคลากร 

12,000.00 3,4 2,3 4 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม งาน ICT งบประมาณ 
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104 62-20105 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

144,500.00 1,2,3,4 1,3 3,4,5 1. เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน
ของครูและบุคลากร 
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปโดยราบรื่น 

นายจิรายุทธ แสงสิน งาน ICT งบประมาณ 

105 62-20106 จัดท าสาร จ.ภ. 222,000.00 1,2,3,4 1,3 3,4,5 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน 
 ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนให้กับนักเรียน  
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรยีนและหน่วยงาน 
ภายนอกท้ังรัฐและเอกชน ได้รับทราบการ 
ด าเนินงาน ข้อมูล ข่าวสารโรงเรียน     

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม  สารสนเทศ งบประมาณ 

106 62-30001 การพัฒนางานบุคคลากรและ
ส่งเสริมสวสัดิการ ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 
และภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา  2562 

60,000.00 1,3,4 3,4 1,2,3,5,
8,9 

1.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
โรงเรียนจ านวนร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจในการสร้างขวัญ  ก าลังใจ 
2.  เพื่อให้งานส านักงานบุคลากรมี
อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานบุคลากร 
3.  เพื่อให้การจัดสวสัดิการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างขวัญก าลังใจได้
อย่างมีคุณภาพและเกิดความ พึงพอใจ 

นางสาวเขมิกา  เก้าเอี้ยน  งานบุคลากร   งานบุคคล 

107 62-30002 การพัฒนางานบุุคลากร 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 และภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

2,500,000.00 1,3,4 3,4 1,2,3,5,
8,9 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ

โรงเรียนจ านวนร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจในการสร้างขวัญ  ก าลังใจ 

นางสาวเขมิกา  เก้าเอี้ยน  งานบุคลากร   งานบุคคล 
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(การเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ) 

2.  เพื่อให้งานส านักงานบุคลากรมี
อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานบุคลากร 
3.  เพื่อให้การจัดสวสัดิการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างขวัญก าลังใจได้
อย่างมีคุณภาพและเกิดความ พึงพอใจ 

108 62-30003 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูภ้าค
กลาง  ประจ าปี
การศึกษา  2561 

280,000.00 1,3,4 3,4 1,2,3,5,
8,9 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
โรงเรียนจ านวนร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจในการสร้างขวัญ  ก าลังใจใน
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
2. เพื่อให้การจัดสวสัดิการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การสร้างขวัญก าลังใจได้อย่างมี
คุณภาพและเกดิความพึงพอใจ 
 3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีโอกาส พัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

นางสาวเขมิกา  เก้าเอี้ยน  งานบุคลากร   งานบุคคล 

109 62-40001 งานประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

9,000.00 2 6,7 1 1.เพื่อส่งเสรมิการออกก าลังกาย 
2.เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกีฬา 
3.เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและความ
สามัคค ี
4.เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีมและรูจ้ัก
การเป็นน าและผูต้ามทีด่ ี
5.เพื่อส่งเสรมิการมีน้ าใจ มีคณุธรรม
จริยธรรม 

นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ทั่วไป 
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110 62-40002 พัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
สารบรรณ 

30,000.00 3 3 8 1. เพื่อให้งานสารบรรณมีวสัดุ – อุปกรณ ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน
สารบรรณ ทางด้านปริมาณและคณุภาพ 

นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ งานสารบรรณ ทั่วไป 

111 62-40003 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 660,395.00 1-6 1 1-9  1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวก
ของโรงเรียนและบรเิวณโรงเรยีนสะอาด  
ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ ์บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

112 62-40004 พัฒนาประสิทธิภาพงานโสต
ทัศนศึกษา 

172,900.00 1,3 5 8 1.เพื่อให้ระบบกระจายเสียงพร้อมใช้งาน
อยู่สม่ าเสมอ 
2.เพื่อให้ระบบกระจายเสียงเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 
3.เพื่อให้ห้องโสตศึกษาพร้อมแก่ให้บริการ
ในการจัดการเรียนการสอน การประชุม 

นายรอจาอี อาล ี โสตทัศน
ศึกษา 

ทั่วไป 

113 62-40005 พัฒนาและประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารโรงเรียนประจ าปี
งบประมาณ  2562 

7,200.00 1 1 1,8 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีการออมทรัพย์
อย่างสม่ าเสมอ 
3.เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร 

นางรุจิรา บินต ามะหงง  
 

งานธนาคาร
โรงเรียน  

ทั่วไป 
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และการบริการที่ถูกต้อง 
4.เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
5.เพื่อเสรมิสรา้งลักษณะนิสยัด้านความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน 
6.เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนรู้จักใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมที่ก่อให้เกดิประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม 

114 62-40006 งานบริการสุขภาพ 72,000.00 1 1 9  1. เพื่อให้การบริการสุขภาพแก่นกัเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมี 
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

นายอาซัลล ี ฮะยีบลิัง งานอนามัย
โรงเรียน 

ทั่วไป 

115 62-40007 ปรับปรุงโรงอาหาร 450,000.00 2,5 1,3 1,6,7,8,
9 

1.เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้เพียงพอ 
2.เพื่อบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีให้สะอาด สวยงาม 
3.เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีด ี

นางพรอุมา พิทักษ ์ งาน
โภชนาการ
และสวสัดิการ 

ทั่วไป 

116 62-40008 บริการซักรีด 2,739,200.00 1 3 1 1. เพื่อบริการงานซัก-อบ-รีด ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่องาน
บริการซักรีดในระดับด ี

 นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง ซักรีด ทั่วไป 

117 62-40009 พัฒนาปรับปรุงห้อง
ประชาสมัพันธ์ 

7,000.00  8  1. เพื่อป้องกันการสูญหายของจดหมาย 
พัสดุภณัฑ ์และของฝากท่ีผู้ปกครองน ามา
ฝาก 
2. เพื่อความเป็นระบบระเบียบเรยีบร้อย 
ความสวยงาม น่าใช้บริการ 

นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสน ี งาน
ประชาสมัพัน
ธ์ 

ทั่วไป 
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3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของ
โรงเรียน 
4. เพื่อนปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตบรกิาร 
เสียสละเพื่อท างานส่วนรวม 
5. เพื่อความสะดวก และปลอดภยัของครู 
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานห้อง
ประชาสมัพันธ์ 

118 62-40010 สัมพันธ์ชุมชน 33,000.00 2,7,9, 
10 

1,3,6,7,
8 

1,4 1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรูว้ิถีผู้คน
ในท้องถิ่นโดยประสบการณ์ตรง 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจประเพณี 
วัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่
จะพัฒนาสู่นักเรียน 

นายฮูเส็น ยาประจันทร ์ ทั่วไป ทั่วไป 

119 62-50001 ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก 360,000.00 5,6 2 9 1. ให้นักเรียนภายในหอพักได้ท ากจิกรรม
ร่วมกัน สรา้งความรักความสามัคคีภายใน
หอพัก 
2. สร้างบรรยากาศภายในหอพักให้น่าอยู่
ขึ้น สร้างความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยให้กับ
หอพัก 

นางสาวปาริชาตนะดา เส็น
สมเอียด 

งานหอพัก  กิจการ
นักเรียน 

120 62-50002 พัฒนางานหอพัก 720,000.00    1. ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักให้มีความ
พร้อมใช้งาน 
2. เพื่อพัฒนางานเอกสารของส านกังาน
หอพักให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย และ
สามารถเก็บเอกสาร แบบประวัตแิละ
ข้อมูลของนักเรียนเพื่อช่วยในการดูแล
นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

นางสาวปาริชาตนะดา เส็น
สมเอียด 

งานหอพัก  กิจการ
นักเรียน 
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3. พัฒนทักษะชีวิตในการอยู่หอพักแก่
นักเรียน 
4. พัฒนาครูหอพักในการดูแลนักเรียน 

121 62-50003 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

523,000.00 1,3 1,3 1,6,7,8,
9 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของตนเอง มี
วินัย ปฏิบัติตามหลักของศาสนาท่ีตนนับ
ถือและปฏิบตัิตามกฏระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
3.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกในความเป็น
ไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักชาติ 
ศาสตร์ กษัตริย์ และยดึมั่นในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

นางเพ็ญนภา รตัโนดม ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 

122 62-50004 กิจกรรมนักเรียน 135,000.00 1,3 1,3 1,6,7,8,
9 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของตนเอง มี
วินัย ปฏิบัติตามหลักของศาสนาท่ีตนนับ
ถือและปฏิบตัิตามกฏระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
3.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกในความเป็น
ไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักชาติ 
ศาสตร์ กษัตริย์ และยดึมั่นในระบอบ

นางเพ็ญนภา รตัโนดม ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

123 62-50005 ยามและรักษาความปลอดภัย 769,600.00 1,2 1 6,7,8,9 1. เพื่อความเรียบร้อยของระบบ
การจราจรในโรงเรียน 
2. เพื่อความปลอดภยัของนักเรียน ครุและ
บุคลากรและผู้ปกครอง 
3. เพื่อรักษาทรัพย์สมบตัิของทางราชการ 

ว่าท่ี ร.ต. สุรศักดิ ์เส็มหมาน กิจการ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 

124 62-50006 ค่าจ้างบริษัทท าความสะอาด
ห้องน้ า 

780,000.00 1-6 1 1-9 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวก
ของโรงเรียนและบรเิวณโรงเรยีนสะอาด  
ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

125 62-50007 ค่าจ้างดูแลสภาพแวดล้อม 300,000.00 1-6 1 1-9 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวก
ของโรงเรียนและบรเิวณโรงเรยีนสะอาด  
ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 
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 วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่าย 

เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่
เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

126 62-50008 ท าระบบกรองน้ าประปา 500,000.00 1-6 1 1-9 1. เพื่อพัฒนาระบบกรองน้ าประปาภยใน
โรงเรียน 

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

127 62-90001 งบส ารองจ่าย 5,000,000.00  

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล คร้ังท่ี 2/2560  เมื่อวันท่ี  16  กันยายน  2561  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล แล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณดังนี้ 

ที่ ฝ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 บริหารวิชาการ 47,041,027.00 66.60 

2 บริหารงบประมาณ 9,984,500.00 14.14 

3 บริหารงานบุคคล 340,000.00 0.48 

4 บริหารท่ัวไป 4,180,695.00 5.91 

5 บริหารกิจการนักเรียน 4,087,600.00 5.79 

6 งบส ารองจ่าย 5,000,000.00 7.08 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,633,822.00    100.00 

 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  ได ้

 

         
ลงชื่อ 

                                                                         
          (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 
 
 
 
 



การอนุมัติการใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล จัดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ด้วย
ความเห็นพ้องร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  ฉบับนี้  
และจะให้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละก าลังกาย ก าลังใจ  ก าลังสติปัญญา ก าลังทรัพย์ 
และเวลา  สนับสนุนให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  ของโรงเรียนฉบับนี้ให้จงได้ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย สตูล 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลงชื่อ 
(นายวรรโณ  เวชศาสตร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 



 
 

 
    

 
ค ำสั่งโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ที ่ ๑๘๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร   

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
........................................................... 

เพ่ือให้การด าเนินการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒) ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ในวันพุธ ที่  ๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๑  เวลำ  
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเสม็ดขำว โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม   

ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  นำงนิติมำ  มณีวิทย์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  นำยสมพร  ทิศเมือง  รองประธำนกรรมกำร   
  ๑.๔  นางยินดี  ชูนวล   กรรมการ   
  ๑.๕  นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ  กรรมการ 
  ๑.๖  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม  กรรมการ    
  ๑.๗  นางเขมิกา  ทองสี   กรรมการ 
  ๑.๘  นายแก้ว  เตี้ยเล็ก   กรรมการ 
  ๑.๙  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด กรรมการ 
  ๑.๑๐  นำงนิศำชล  เอียดดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑.๑๑   นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดประชุม มีหน้าที่จัดเตรียม  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ     
ให้ความรู้ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ประกอบด้วย  

 ๒.๑  นำงนิติมำ  มณีวิทย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงนิศำชล  เอียดดี  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓  นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง   กรรมการ 
 ๒.๔  นางศุลยา  สามัญ   กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน  กรรมการ 
 ๒.๖  นางศรินยา  สวาหลัง  กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์ กรรมการ 



                                                                      -  ๒  -   

 ๒.๘  นางสาวผาณิดา  แลหมนั  กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม  กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร    กรรมการ 
 ๒.๑๑  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑๒  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

      ๓. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร    มีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ แสดงความคิดเห็น        
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  น าเสนอข้อมูล  เขียนกรอบ
และแผนงาน/โครงการฉบับสมบูรณ์  และจัดส่งข้อมูลให้ทันตำมก ำหนด  ประกอบด้วย 
   ๓.๑  นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว  ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒  นำงนิติมำ  มณีวิทย์  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.๓  นำยสมพร  ทิศเมือง  รองประธำนกรรมกำร    
   ๓.๔  นางนิศาชล  เอียดดี   กรรมการ   
   ๓.๕  นางยินดี  ชูนวล   กรรมการ   
   ๓.๖  นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ  กรรมการ 
   ๓.๗  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม  กรรมการ 
   ๓.๘  นางเขมิกา  ทองสี   กรรมการ  
   ๓.๙  นายแก้ว  เตี้ยเล็ก   กรรมการ  
   ๓.๑๐  นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด กรรมการ 
   ๓.๑๑  นางมลิวัลย์  ปาณะศรี  กรรมการ 
   ๓.๑๒  นางศุลยา  สามัญ   กรรมการ 
   ๓.๑๓  นายสาธิต  บัวด า   กรรมการ 
   ๓.๑๔  นายอนัน  จันทรัตน์  กรรมการ 
   ๓.๑๕  นางสาวปวันพัสตร์ เซง่ศรีส่ง    กรรมการ 
   ๓.๑๖  นายวิจิตร  นิยมเดชา  กรรมการ 
   ๓.๑๗  นางสาวซีต้า  ไรมันซา  กรรมการ 
   ๓.๑๘  นางถนอมพร  ปีนัง  กรรมการ 
   ๓.๑๙  นายสุลตรณ์  หลังเกตุ  กรรมการ 
   ๓.๒๐  นางสาวมนัสรินทร์  บญุญคง กรรมการ 
   ๓.๒๑  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เส็มหมาน กรรมการ 
   ๓.๒๒  นางสาวรจณี  รบบานา  กรรมการ 
   ๓.๒๓  นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน กรรมการ 
   ๓.๒๔  ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย กรรมการ 
   ๓.๒๕  นายสมยศ  แซ่เจา   กรรมการ 
   ๓.๒๖  นางคนึงนิตย์   ไชยมณี  กรรมการ 
   ๓.๒๗  นางทิพวรรณ  ธังดิน  กรรมการ 



                                                                      -  ๓  -   

   ๓.๒๘  นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ ์  กรรมการ 
   ๓.๒๙  นางสาววิไลพร  คงอินทร์  กรรมการ 
   ๓.๓๐  นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง  กรรมการ 
   ๓.๓๑  นางอัสลีนา  ตวัน   กรรมการ 
   ๓.๓๒  นางสาวสุพลา  ทองแป้น  กรรมการ 
   ๓.๓๓  นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม  กรรมการ 
   ๓.๓๔  นายภโิชติ  เอียดเฉลิม  กรรมการ 
   ๓.๓๕  นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  กรรมการ 
   ๓.๓๖  นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน  กรรมการ 
   ๓.๓๗  นางศรินยา  สวาหลัง  กรรมการ 
   ๓.๓๘  นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์ กรรมการ 
   ๓.๓๙  นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ  กรรมการ 
   ๓.๔๐  นางรุจิรา  บินต ามะหงง  กรรมการ 
   ๓.๔๑  นายสกลภัทรวัฒน ์ มัญชวินทร์ กรรมการ 
                ๓.๔๒  นางสาวจิระนันต์  สวุรรณวิหค กรรมการ 
   ๓.๔๓  นายดนุรุจ  สามัญ   กรรมการ 
                ๓.๔๔  นายมุฮัมมัด  ดาโฮ๊ะ     กรรมการ 
   ๓.๔๕  นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง  กรรมการ 
   ๓.๔๖  นายฮูเส็น  ยาประจันทร์  กรรมการ 
   ๓.๔๗  นางสาวอรทัย  แพทย์ศาสตร์ กรรมการ 
   ๓.๔๘  นายกฤศณัฎฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ กรรมการ   
   ๓.๔๙  นางสาวพรอุมา  พิทัก  กรรมการ 
   ๓.๕๐  นายตาริค  หลงจ ิ   กรรมการ 

   ๓.๕๑  นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง  กรรมการ 
   ๓.๕๒  นายรอจาอี  อาลี   กรรมการ 
   ๓.๕๓  นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ  กรรมการ 
   ๓.๕๔  นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนี     กรรมการ 
   ๓.๕๕  นางสาวจันทิดา  จาปงั  กรรมการ 
   ๓.๕๖  นางสาวนัฐจรีย์  หลงจิ  กรรมการ 
   ๓.๕๗  นางสาวอับเส๊าะ  จังแดหวา กรรมการ 
   ๓.๕๘  นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองค า กรรมการ 
   ๓.๕๙  นายสชุาติ  บิลังโหลด  กรรมการ 
   ๓.๖๐  นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว กรรมการ 
   ๓.๖๑  นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ กรรมการ 
   ๓.๖๒  นายสัลมาน  เส็นติระ  กรรมการ 
   ๓.๖๓  นางสาวโยทะกา  บูเก็ม  กรรมการ 
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   ๓.๖๔  นางสาวอุสนา ฉิมเรือง  กรรมการ 
   ๓.๖๕  นางสาวผาณิดา  แลหมัน  กรรมการ 
   ๓.๖๖  นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม    กรรมการ 
   ๓.๖๗  นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร    กรรมการ 
   ๓.๖๘  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๓.๖๙  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      

    ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และจัดสถำนที่ มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์  โสตทัศนูปกรณ์  
จัดสถานที่ เตรียมงานและการบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
   ๔.๑  นำยรอจำอี  อำลี   ประธำนกรรมกำร  
   ๔.๒  นำยอัดดำนำน  จังแดหวำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ  เต็มศักยภาพ      
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

(นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย  สตูล 



 
ค ำสั่งโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ที ่๑๘๗/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

........................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ในวันศุกร์  ที่ ๓  สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องเสม็ดขำว 
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ  มีหน้าที่  พิจารณารางงบประมาณรายจาย โดยพิจารณา 
รายละเอียดจากแผนงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรชุดที่ ๑  
  ๑.๑  นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  นำงนิติมำ  มณีวิทย์   รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  นำยสมพร  ทิศเมือง   รองประธำนกรรมกำร  
  ๑.๔  นางยินดี  ชูนวล    กรรมการ   
  ๑.๕  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   กรรมการ   
  ๑.๖  นางเขมิกา  ทองสี    กรรมการ   
  ๑.๗  นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ   กรรมการ 
  ๑.๘  นายแก้ว  เตี้ยเล็ก    กรรมการ 
  ๑.๙  นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด  กรรมการ 
  ๑.๑๐  นางสาวปวันพัสตร์ เซง่ศรีส่ง     กรรมการ 
  ๑.๑๑  นางศรินยา  สวาหลัง   กรรมการ 
  ๑.๑๒  นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน   กรรมการ 
  ๑.๑๓  นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์  กรรมการ 

     ๑.๑๔  นางมลิวัลย์  ปาณะศรี   กรรมการ 
     ๑.๑๕  นางศุลยา  สามัญ    กรรมการ 
     ๑.๑๖  นายสาธิต  บัวด า    กรรมการ 
    ๑.๑๗  นายอนัน  จันทรัตน์   กรรมการ 
    ๑.๑๘  นายวิจิตร  นิยมเดชา   กรรมการ 
    ๑.๑๙  นางสาวซีต้า  ไรมันซา     กรรมการ 
    ๑.๒๐  นางถนอมพร  ปีนัง   กรรมการ 
    ๑.๒๑  นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   กรรมการ 
    ๑.๒๒  นางสาวมนัสรินทร์  บญุญคง  กรรมการ 
    ๑.๒๓  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เส็มหมาน  กรรมการ 
    ๑.๒๔  นางสาวรจณี  รบบานา   กรรมการ 
    ๑.๒๕  นายสมยศ  แซ่เจา    กรรมการ 
    ๑.๒๖  นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน  กรรมการ 
    ๑.๒๗  ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์  ภู่ร้อย  กรรมการ 
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  ๑.๒๘  นางคนึงนิตย์   ไชยมณี   กรรมการ 

    ๑.๒๙  นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ์   กรรมการ 
    ๑.๓๐  นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง   กรรมการ 
    ๑.๓๑  นางสาววิไลพร  คงอินทร์     กรรมการ 
    ๑.๓๒  นายดนุรุจ  สามัญ    กรรมการ 

  ๑.๓๓  นางอัสลีนา  ตวัน    กรรมการ 
๑.๓๔  นางสาวสุพลา  ทองแป้น   กรรมการ 
๑.๓๕  นางทิพวรรณ  ธังดิน   กรรมการ 
๑.๓๖  นางสาวอรทัย  แพทย์ศาสตร์  กรรมการ 
๑.๓๗  นายกฤศณัฎฐ์ ฉันท์วงศ์ชนะ  กรรมการ 
๑.๓๘  นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ   กรรมการ 
๑.๓๙  นางสาวจันทิดา  จาปงั   กรรมการ 
๑.๔๐  นางสาวอับเส๊าะ  จังแดหวา  กรรมการ 
๑.๔๑  นายรอจาอี  อาลี    กรรมการ 

  ๑.๔๒  นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนีย์     กรรมการ 
๑.๔๓  นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   กรรมการ  

  ๑.๔๔  นายฮูเส็น  ยาประจันทร์   กรรมการ 
  ๑.๔๕  นางสาวพรอุมา  พิทัก   กรรมการ 

    ๑.๔๖  นายตาริค  หลงจ ิ    กรรมการ 
    ๑.๔๗  นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   กรรมการ 
    ๑.๔๘  นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองค า  กรรมการ 
    ๑.๔๙  นายสชุาติ  บิลังโหลด   กรรมการ 
    ๑.๕๐  นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว  กรรมการ 
    ๓.๕๑  นายสัลมาน  เส็นติระ   กรรมการ 
    ๓.๕๒  นางสาวฝาตอน๊ะ  กาเส็มส๊ะ  กรรมการ 

  ๑.๕๓  นางสาวโยทะกา  บูเก็ม   กรรมการ 
  ๑.๕๔  นางสาวอุสนา ฉิมเรือง   กรรมการ 
  ๑.๕๕  นางสาวผาณิดา  แลหมัน   กรรมการ 
  ๑.๕๖  นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม     กรรมการ 
  ๑.๕๗  นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร     กรรมการ 
  ๑.๕๘  นำงนิศำชล  เอียดดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑.๕๙  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑.๖๐   นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

คณะกรรมกำรชุดที่ ๒  
   ๒.๑  นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๒  นำงนิติมำ  มณีวิทย์   รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๓  นำยสมพร  ทิศเมือง   รองประธำนกรรมกำร  
  ๒.๔  นางยินดี  ชูนวล    กรรมการ 
  ๒.๕  นางเขมิกา  ทองสี    กรรมการ 
  ๒.๖  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   กรรมการ   
  ๒.๗  นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ   กรรมการ 
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  ๒.๘  นายแก้ว  เตี้ยเล็ก    กรรมการ 
  ๒.๙  นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด  กรรมการ  
   ๒.๑๐  นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง     กรรมการ 
  ๒.๑๑  นางศรินยา  สวาหลัง   กรรมการ  
  ๒.๑๒  นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน   กรรมการ 
  ๒.๑๓  นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์  กรรมการ 
  ๒.๑๔  นางศุลยา  สามัญ    กรรมการ 
  ๒.๑๕  นางสาวผาณิดา  แลหมัน   กรรมการ 
  ๒.๑๖  นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม   กรรมการ 
  ๒.๑๗  นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร     กรรมการ 
  ๒.๑๘  นำงนิศำชล  เอียดดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒.๑๙   นำยวิชัย  บัวเนี่ยว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร  
  ๒.๒๐  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร

    
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และรอบคอบ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 


