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ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการให้ เกิดประโยชน์สู งสุด ต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มีแนวด าเนินการที่มีเป้าหมายชัดเจน สนองนโยบายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ประจ าปีงบประมาณ 2563 จึงต้องผ่านการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา โดยมีแนวด าเนินการที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง และก าหนดกรอบงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 จะเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกคนได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ตาม
เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   2563  จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 

         
 
 
 

           (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี   
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่  4 กรกฎาคม 2536 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของประเทศ ประกอบกับภาวะที่
ประเทศชาติก าลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไปช่วย
พัฒนาในโครงการต่างๆ ของรัฐ กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่
เยาวชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษ
ตั้งแต่เยาว์วัย โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นาม
ภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’s College” โดยมีเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนเขตการศึกษาละ 1 
โรง  รวมทั้งหมด 12 โรงและได้ประกาศจัดตั้ง 3 โรงเรียนแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย และตรัง                 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2536 เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยชื่อจังหวัด ต่อมาได้มีประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วย
ชื่อจังหวัด เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งเขาน้อย หมู่ที่ 12 ต าบลฉลุง อ าเภอเมือง เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยเปิดรับนักเรียนประจ า
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกอาคาร
เรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียน จึงได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่วิทยาลัย
เกษตรกรรมสตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน   
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ตั้งอยู่เลขที่   138 หมู่ที่ 12 ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140 
โทรศัพท์   0–7472–5985 
โทรสาร  0–7472–5981 
เว็บไซต์  www.pccst.ac.th 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
    ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

http://www.pccst.ac.th/
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1.2 เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
1.3 ค าขวัญโรงเรียน 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” 
1.4 วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 

เพ่ือจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
 

2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายสมพร ทิศเมือง    วุฒิการศกึษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
นางนิติมา มณีวิทย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
 

2.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ปีการศึกษา 2562 

ปีที ่ ระดับชั้น ห้อง 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

1 
ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 

โอเมก้า 12 12 24  
เดลต้า 12 12 24  
ทีต้า 11 13 24  
ซิกม่า 12 12 24  
แลมด้า 6 5 11  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 53 54 107  

2 
ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 

โอเมก้า 8 16 24  
เดลต้า 8 16 24  
ทีต้า 8 16 24  
ซิกม่า 8 16 24  
แลมด้า 11 8 19  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 43 72 115  

3 
ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 

โอเมก้า 12 12 24  
เดลต้า 9 15 24  
ทีต้า 9 15 24  
ซิกม่า 9 15 24  
แลมด้า 7 5 12  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 46 62 108  
รวมระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 142 188 330  

1 
ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 

โอเมก้า 9 15 24  
เดลต้า 7 17 24  
ทีต้า 7 17 24  
ซิกม่า 13 11 24  
แลมด้า 7 18 25  
แอลฟ่า 7 18 25  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 50 96 146  

2 
ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 

โอเมก้า 6 20 26  
เดลต้า 8 16 24  
ทีต้า 7 17 24  
ซิกม่า 9 15 24  
แลมด้า 7 16 23  
แอลฟ่า 7 16 23  

รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 44 100 144  

 
3 

 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

โอเมก้า 10 14 24  
เดลต้า 6 19 25  
ทีต้า 5 19 24  
ซิกม่า 5 19 24  
แลมด้า 5 19 24  
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ปีที ่ ระดับชั้น ห้อง 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
แอลฟ่า 5 19 24  

 
 
 
 

 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 109 145  
รวมระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 130 305 435  

รวม 272 493 765  
                            ** ข้อมูล ณ วันที่  10 มิ.ย. 2562     (งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ) 

 
4.  ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ปีการศึกษา  2562 

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - 1  
รองผู้อ านวยการ 2 1 3  
คร ู 20 40 60  
พนักงานราชการ 5 7 12  
ลูกจ้างประจ า 2 - 2  
ครูอัตราจ้าง 5 7 12  
ครูต่างชาต ิ 5 1 6  
เจ้าหน้าท่ี 6 14 20  
ครูหอพัก 7 12 19  
พนักงานขับรถ 4 - 4  
นักการภารโรง 7 10 17  
พนักงานซักรีด - 20 20  

รวมทั้งหมด 64 112 176  
** ข้อมูล ณ  วันที่  4 มิ.ย. 2562   (งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

5. ข้อมูลทรัพยากร 
5.1 อาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

5.1.1  อาคารเรียน   2  หลัง 
5.1.2 อาคารประกอบ   5 หลัง 
5.1.3 อาคารเอนกประสงค์  6 หลัง 
5.1.4 อาคารหอประชุม   1 หลัง 
5.1.5 อาคารศูนย์กีฬา   1 หลัง 
5.1.6 อาคารหอพัก   6 หลัง 
5.1.7 อาคารวิทยบริการ    1 หลัง 
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5.2 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ โรงเรียนจัดห้องไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะดังนี้ 
5.2.1 ห้องวิทยาศาสตร์   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 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ หอประชุม ศูนย์กีฬา สนามบาสเกตบอล ลานศิลปะ สนามหน้า
เสาธง ชั้นล่างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และบริเวณชั้นล่างหอพักนักเรียน 

5.4 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ใช้งาน 
5.4.1 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร  48  เครื่อง 
5.4.2 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน 100 เครื่อง 
 

6. ข้อมูลชุมชน 
6.1 สภาพชุมชน  

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็ก ห่างจากเทศบาลต าบลฉลุงประมาณ 
1.4 กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  12,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  หมู่บ้าน สวนยางพารา 
ร้านค้า และมัสยิดดารุสสาลาม  อาชีพหลักของชุมชน  คือท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ และค้าขาย  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือเป็นประเพณีของชาวมุสลิม ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพรับราชการ   

6.2 ผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพข้าราชการ 

 
7. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส  
การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมาก  และความร่วมมือกับ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เป็นโอกาสที่จะพัฒนาให้การเรียนการสอนของโรงเรียนดีขึ้น   

ข้อจ ากัด  
เขตพ้ืนที่บริการ 
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8. ผลการด าเนินงานในรอบปี 
8.1  ผลคะแนน O-NET ม.3  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ผลคะแนน O-NET ม.6  ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ จ.ภ. สตูล 
วิทยาศาสตร์  30.51 43.86 
คณิตศาสตร์ 30.72 66.50 
ภาษาอังกฤษ 31.41 46.10 
ภาษาไทย 47.73 66.68 
สังคมศึกษาฯ 35.16 44.73 

 
8.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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      

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ จ.ภ. สตูล 
   

วิทยาศาสตร์  36.10 58.14 
คณิตศาสตร์ 30.04 72.31 
ภาษาอังกฤษ 29.45 44.77 
ภาษาไทย 54.42 79.44 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดี
มาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
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 
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

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. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 1.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์
ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 
 2.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิ งเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง การเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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 4.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง    
 5.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6.) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
              1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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              1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
              1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและการพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 
              2.1 กําลังคนที่ทักษะที่สําคัญ จําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
              2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
              2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
              3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
              3.2 คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
              3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
              3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเข้าถึงโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
              3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
              3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
              3.7 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
              4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
              4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับทุกช่วงวัย 
              4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 
              5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
              5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรมและการนําแนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
              5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
              6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
              6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
              6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที่ 
              6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
              6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กําลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
       การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของชาติ แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน 
องค์กรและภาคีทกุภาคส่วน การดําเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจ
กับหน่วยงาน องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน การดําเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดย
การนําของกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ทําด้วยการประเมินก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างดําเนินการและหลังการดําเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น ซึ่งต้องวางระบบตั้งแต่ระดับกระทรวง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัดและเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติแต่ละระดับกับแผนการศึกษาของชาติ 
 
3. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์        

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ     

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน     
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค     
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล     

 ยุทธศาสตร์*     
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

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

ผลสัมฤทธิ์ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์* 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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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

ทรงเป็นประมขุ  
 1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 

“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่าน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 
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  
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 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนํา  
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็นและ  
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา ประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การ  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 และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา              ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น  

 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (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. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
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 4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 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 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค  
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ  

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อย  โอกาส ที่ไม่

อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัว 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 สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  น้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ในการจัด
การศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติการกํากับ 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 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
  2.1 ส่ ง เสริมการบริหารจัดการเขต พ้ืนที่ การศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน ( Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น  
  2. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการ  จังหวัด 
และสํานักงานศึกษาธิการภาค  
  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 การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย  วิธีการที่
หลากหลาย 
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5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน* 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก้ปัญหา 
          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                  
          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน                                 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 
     2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                                
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                               
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
     4.1 จํานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
     4.2 จํานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ  
     4.3 จํานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ   
     4.4 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning   
     4.5 ร้อยละของจํานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน      
     4.6 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ     
     4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ      
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6. สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 
วิสัยทัศน์ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ 
 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
 4. พัฒนาสํานักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
 5. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ค่านิยมองค์กร 
 “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสําคัญ” (Students and Schools Come First : SSCF) 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
7. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะ อันพึง
ประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 
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พันธกิจ (Mission) 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นํา 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู้ได ้

3. สร้างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ  มีความ
รักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ  
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 

8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 

9. จดักระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นํา 
2. เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และบูรณา

การความรู้ได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ

ชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ  
7. เพ่ือให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกัน

กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 
8. เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริ เริ่มสร้างสรรค์ มีจิต

วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 

9. เพ่ือให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่ างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ 

10. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจํา 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 3. เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  

5. เป็นโรงเรียนที่ต้ องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดี ยวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้ นนํ า  
ของนานาชาต ิ
 6. เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science Education 
Hub) เพ่ือให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 
ค่านิยมองค์กร 
 PCSHS 
 P  Professionality   มืออาชีพ 
 C Collaboration     ประสานความร่วมมือ 
 S Smart                ความสง่างาม/ทันสมัย 
 H Head Hand Health Heart บูรณาการสติปัญญา นําพาปฏิบัติ  

สมรรถนะแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ  
S Sharing    เอ้ืออาทรแบ่งปัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วทิย์ภูมิภาค Education Hub วทิย์ภูมิภาค Education Hub

1.1  รายหัว            2,788,900.00
·        ม. ตน้               504,000.00              73,500.00               504,000.00              52,500.00            1,134,000.00
·        ม. ปลาย

              832,200.00 0               822,700.00 0            1,654,900.00
1.2  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน               698,845.00

·        ม. ตน้               126,720.00              18,480.00               126,720.00              13,200.00               285,120.00
·        ม. ปลาย               208,050.00 0               205,675.00 0               413,725.00

1.3  เคร่ืองแบบนักเรียน               727,100.00
·        ม. ตน้               129,600.00              18,900.00               129,600.00              13,500.00               291,600.00
·        ม. ปลาย               219,000.00 0               216,500.00 0               435,500.00

1.4  อุปกรณ์การเรียน               336,410.00
·        ม. ตน้                 60,480.00                8,820.00                 60,480.00                6,300.00               136,080.00
·        ม. ปลาย               100,740.00 0                 99,590.00 0               200,330.00

1.5  หนังสือเรียน 0 0               781,263.00              27,678.00               808,941.00

           2,180,790.00            119,700.00            2,946,528.00            113,178.00            5,360,196.00

4,224,400
892,800 0 892,800 0 1,785,600

1,226,400 0 1,212,400 0 2,438,800
726,000 0 721,000 0 1,447,000
399,300 0 396,550 0 795,850

1,161,600 0 1,153,600 0 2,315,200
1,923,900 0 1,910,650 0 3,834,550

19,217,000
3,772,800 0 3,772,800 0 7,545,600
5,869,200 0 5,802,200 0 11,671,400

15,972,000 0 15,862,000 0 31,834,000

14,520,000 0 14,420,000 0 28,940,000
30,492,000 0 30,282,000 0 60,774,000

3.1  ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub 0         1,470,000.00 0 1,050,000 2,520,000
3.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 0            130,200.00 0 93,000 223,200
3.3  ค่าสอนคอมพวิเตอร์และค่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต 0              23,100.00 0 16,500 39,600
3.4  ค่าซักรีด 0              67,200.00 0 48,000 115,200
3.5  ค่าหอพกั 0            111,300.00 0 79,500 190,800

0         1,801,800.00 0 1,287,000 3,088,800

              216,000.00
 4.2 สหกรณ์               240,000.00

                             -                             -                                -                             -                 456,000.00

         32,672,790.00         1,921,500.00          33,228,528.00         1,400,178.00          69,678,996.00

รวมเงินห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub

4.  รายรับอ่ืนๆ
 4.1  ร้านอาหาร

รวมเงนิทั้งหมด

ประมาณการรายรับ   ปีงบประมาณ 2563

 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

2.1.5  ค่าหอพกั

2.1.6   ค่าใช้จ่ายส่วนตวันักเรียน

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

-  ม.ตน้

รวมเงินอุดหนุน

2.  เงนิสนับสนุนห้องเรียน วทิยาศาสตร์ภูมิภาค      (42,000/คน/

ภาคเรียน)

แหล่งเงนิ
ภาคเรียนที ่2/2562 ภาคเรียนที ่ 1/2563

รวม

1. เงนิอุดหนุน



ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่  1/2563

วทิย์ภูมิภาค วทิย์ภูมิภาค

1.1  รายหัว           2,662,900.00
·        ม. ตน้              504,000.00              504,000.00           1,008,000.00
·        ม. ปลาย              832,200.00              822,700.00           1,654,900.00

1.2  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน              667,165.00
·        ม. ตน้              126,720.00              126,720.00              253,440.00
·        ม. ปลาย              208,050.00              205,675.00              413,725.00

1.3  เคร่ืองแบบนักเรียน              694,700.00
·        ม. ตน้              129,600.00              129,600.00              259,200.00
·        ม. ปลาย              219,000.00              216,500.00              435,500.00

1.4  อุปกรณ์การเรียน              321,290.00
·        ม. ตน้                60,480.00                60,480.00              120,960.00
·        ม. ปลาย              100,740.00                99,590.00              200,330.00

1.5  หนังสือเรียน 0              781,263.00              781,263.00

          2,180,790.00           2,946,528.00           5,127,318.00

4,224,400
892,800 892,800 1,785,600

1,226,400 1,212,400 2,438,800
726,000 721,000 1,447,000
399,300 396,550 795,850

1,161,600 1,153,600 2,315,200
1,923,900 1,910,650 3,834,550

19,217,000
3,772,800 3,772,800 7,545,600
5,869,200 5,802,200 11,671,400

15,972,000 15,862,000 31,834,000

14,520,000 14,420,000 28,940,000
30,492,000 30,282,000 60,774,000

        32,672,790.00         33,228,528.00         65,901,318.00รวมเงินทั้งหมด

    -  ม.ตน้

   -  ม.ปลาย

รวมเงินสนับสนุนส่วนของนักเรียน

2.2  เงนิสนับสนุนส่วนของโรงเรียน (20,000/คน/ภาคเรียน)

รวมเงนิสนับสนุนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค

2.1.6   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน

รวมเงนิอุดหนุน

2.  เงินสนับสนุนห้องเรียน วทิยาศาสตร์ภูมิภาค      (42,000/คน/

ภาคเรียน)
2.1  เงนิสนับสนุนส่วนของนักเรียน (22,000/คน/ภาคเรียน)

2.1.1  เงินบ ารุงการศึกษา

-  ม.ตน้

-  ม.ปลาย

2.1.2   ค่าเรียนภาษาองักฤษ

2.1.3  ค่าสอนคอมพวิเตอร์และค่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต
2.1.4  ค่าซักรีด

2.1.5  ค่าหอพกั

ประมาณการรายรับ   ปีงบประมาณ 2563

แหล่งเงิน รวม

1. เงินอุดหนุน



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 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.4/6 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           

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 23 43,700.00       10,925.00       11,500.00       5,290.00         -               64,400.00           23,000.00       12,650.00       36,800.00           60,950.00           308,200.00         460,000.00           

ม.5/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 23 43,700.00       10,925.00       11,500.00       5,290.00         -               64,400.00           23,000.00       12,650.00       36,800.00           60,950.00           308,200.00         460,000.00           

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 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.6/3 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           

726 504,000.00   832,200.00   126,720.00   208,050.00   129,600.00   219,000.00   60,480.00  100,740.00   -               892,800.00   1,226,400.00   726,000.00   399,300.00   1,161,600.00   1,923,900.00   3,772,800.00   5,869,200.00   14,520,000.00   

2,180,790.00  32,672,790.00        รวมเงินอุดหนุน รวมเงินเงินสนับสนุนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค (42,000/คน/ภาคเรียน)
รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัรายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

เงนิสนบัสนนุหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค (42,000/คน/ภาคเรยีน)
เงนิอดุหนนุ

เครือ่งแบบนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารงุการศกึษา



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       18,336.00        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       18,336.00        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       18,336.00        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       18,336.00        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       21,048.00        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       21,048.00        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       21,048.00        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       21,048.00        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       22,776.00        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       22,776.00        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       22,776.00        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       22,776.00        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       31,632.00        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       31,632.00        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       31,632.00        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       31,632.00        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       31,632.00        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       31,632.00        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       30,312.00        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       30,312.00        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       30,312.00        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       30,312.00        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 25 47,500.00       11,875.00       12,500.00       5,750.00       31,575.00        70,000.00           25,000.00       13,750.00       40,000.00           66,250.00           335,000.00         500,000.00           

ม.5/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 24 45,600.00       11,400.00       12,000.00       5,520.00       30,312.00        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       28,834.00        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       26,616.00        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       26,616.00        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       26,616.00        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 23 43,700.00       10,925.00       11,500.00       5,290.00       25,507.00        64,400.00           23,000.00       12,650.00       36,800.00           60,950.00           308,200.00         460,000.00           

ม.6/6 วทิยฯ์ ภมูภิาค 23 43,700.00       10,925.00       11,500.00       5,290.00       25,507.00        64,400.00           23,000.00       12,650.00       36,800.00           60,950.00           308,200.00         460,000.00           

721 504,000.00   822,700.00   126,720.00   205,675.00   129,600.00   216,500.00   60,480.00  99,590.00  781,263.00   892,800.00   1,212,400.00   721,000.00   396,550.00   1,153,600.00   1,910,650.00   3,772,800.00   5,802,200.00   14,420,000.00   

2,946,528.00  33,228,528.00     
รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสตูร/โครงการจ านวนนกัเรยีน

เงนิอดุหนนุ เงนิสนบัสนนุหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรภ์มูภิาค (42,000/คน/ภาคเรยีน)

รายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน

รวมเงนิเงนิสนับสนุนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค (42,000/คน/ภาคเรียน)รวมเงนิอุดหนุน

อปุกรณก์ารเรยีน เงนิบ ารงุการศกึษา คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั



ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่  1/2563

Education Hub Education Hub

1.1  รายหัว              126,000.00
·        ม. ตน้               73,500.00                 52,500.00              126,000.00
·        ม. ปลาย

0 0                             -   
1.2  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน                31,680.00

·        ม. ตน้               18,480.00                 13,200.00                31,680.00
·        ม. ปลาย 0 0                             -   

1.3  เคร่ืองแบบนักเรียน                32,400.00
·        ม. ตน้               18,900.00                 13,500.00                32,400.00
·        ม. ปลาย 0 0                             -   

1.4  อุปกรณ์การเรียน                15,120.00
·        ม. ตน้                 8,820.00                   6,300.00                15,120.00
·        ม. ปลาย 0 0                             -   

1.5  หนังสือเรียน 0                 27,678.00                27,678.00

             119,700.00               113,178.00              232,878.00

3.1  ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub           1,470,000.00 1,050,000 2,520,000
3.2  ค่าบ ารุงการศึกษา              130,200.00 93,000 223,200
3.3  ค่าสอนคอมพวิเตอร์และค่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต               23,100.00 16,500 39,600
3.4  ค่าซักรีด               67,200.00 48,000 115,200
3.5  ค่าหอพกั              111,300.00 79,500 190,800

          1,801,800.00 1,287,000 3,088,800

             216,000.00
 4.2 สหกรณ์              240,000.00

                            -                456,000.00

          1,921,500.00            1,400,178.00           3,777,678.00

รวมเงนิห้องเรียนพเิศษในโครงการ Education  Hub

4.  รายรับอ่ืนๆ
 4.1  ร้านอาหาร

 รวมเงนิรายรับอ่ืน

รวมเงินทั้งหมด

3.     ห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education  Hub

รวมเงนิอุดหนุน

ประมาณการรายรับ   ปีงบประมาณ 2563

แหล่งเงิน รวม

1. เงินอุดหนุน





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 11 19,250.00           4,840.00                       4,950.00                  2,310.00               34,100.00               6,050.00             17,600.00               29,150.00               385,000.00             

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             

42 73,500.00         18,480.00                    18,900.00              8,820.00             130,200.00           -                     23,100.00         67,200.00             111,300.00           1,470,000.00        

119,700.00        1,801,800.00       
1,921,500.00       

รวม รวม
รวมท้ังหมด

รวม

เงนิอดุหนนุ

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีน Education Hub    ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2562

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสูตร/โครงการจ านวนนกัเรยีน



รายหวั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน คา่หนงัสอื 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 0 -                     -                               -                          -                       -              -                         -                     -                         -                         -                         

ม.2/5 Education Hub 11 19,250.00           4,840.00                       4,950.00                  2,310.00               9,647.00       34,100.00               6,050.00             17,600.00               29,150.00               385,000.00             

ม.3/5 Education Hub 19 33,250.00           8,360.00                       8,550.00                  3,990.00               18,031.00     58,900.00               10,450.00           30,400.00               50,350.00               665,000.00             

30 52,500.00         13,200.00                    13,500.00              6,300.00             27,678.00  93,000.00             -                     16,500.00         48,000.00             79,500.00             1,050,000.00        

113,178.00 1,287,000.00       

1,400,178.00       

  

รวมเงิน Hubรวมเงินอุดหนุน

รวมเงิน

รวม

ประมาณการรายรบัหอ้งเรยีน Education Hub    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู

ช ัน้ หลกัสูตร/โครงการจ านวนนกัเรยีน

เงนิอดุหนนุ



แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 งบอุดหนุนรายหัว เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์และเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภูมิภาคต่อไป 

งบประมาณที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ได้รับการ

สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้โรงเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วย  

1. งบอุดหนุน เป็นงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ส่งผลด้านคุณภาพ
โดยตรง  ได้รับจัดสรรตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง หัวละ 84,000 บาท มี 2 รายการ คือ  

1.1 งบอุดหนุนรายหัว  

1.1.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หรือทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หัวละ 40,000 บาท  รวม 4 กิจกรรม คือ 

1) ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  8 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้   ป ร ะก อบ ด้ ว ย  
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน จ้างครูช่วยสอน-พนักงานปฏิบัติการ 
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของในโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม  ค่ายวิชาการ  ค่ายปฏิบัติธรรม การส่งเสริมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา  การศึกษาดูงานนอกสถานที่และฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษา ศิลปะ
และกิจกรรมการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ กิจกรรมชุมนุม  การอ่านหนังสือจากรายการที่ก าหนด   กิจกรรมโครงงาน 
คลินิกวิชาการ โอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมวันส าคัญ และเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ เป็นต้น 

3) ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และห้องพิเศษอ่ืนๆ เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  เช่น ค่าบริหารทั่วไป/ค่าจ้างบุคลากร
สนับสนุนการสอน  ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  ค่าเช่าคู่สายเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการ



สาธารณสุข ตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง ค่าซ่อมบ ารุง ค่าล่วงเวลาจัดซื้อวัสดุ
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ค่าจ้างบริการต่างๆ (รักษาความสะอาด ความปลอดภัย ก าจัดปลวกระบบดับเพลิง 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมบ ารุงเครื่องกรองน้ าอุปกรณ์โภชนาการ ฯลฯ) 
 

1.1.2 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นนกัเรียนประจ า หัวละ 44,000 บาท ประกอบด้วย 
1)  ค่าสาธารณูปโภคของหอพักนักเรียน 
2)  ค่าอาหารนักเรียน 
3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของหอพัก เช่น ค่าบริการสาธารณสุขตรวจสุขภาพ  

ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจ า อุปกรณ์การนอน ค่าซักรีดคา่ตอบแทนฯ จ้าง
บุคลากรและจดักิจกรรมการอยู่ประจ า  คา่ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ที่ใชบ้ริการงานใน
หอพัก  ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะในการใช้ชีวติเสริมทักษะทางวชิาการนอกตารางเรียน 
 

1.2 งบอุดหนุนทั่วไป  
1.2.1  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล การพัฒนานักเรียนสู่สากล 
1.2.3  ค่าใช้จ่ายสรรหาและคัดเลือกนกัเรียน 
1.2.4  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี สนับสนุนผ่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)  รวม  4 รายการ คือ  
4.1) ค่าหนังสือเรียน   
4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ  
4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. งบด าเนินงาน  ซึ่งขอตั้งในแต่ละปีไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2559 โดยส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ
จัดสรรและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

3. งบประจ า  เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
 

 

 



 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1.  กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนทุกคน

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อน

ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ  ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้  เช่น  กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้านจิตวิญญาณความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ คิดค้น  ด้านส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือ

การมีงานท า  กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  กิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี  กิจกรรมแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง  เช่น  ค่ายสันติวิธี  ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก  ค่ายทักษะชีวิต  เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการส าหรับผู้บริหาร ครู  บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้มุ่งพัฒนาคุณภาพวิชาการที่เน้นประโยชน์ให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริง  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะกลุ่ม 

ไม่เป็นการจัดส าหรับนักเรียนทั่วไป หน่วยงานหรือบุคคลที่จัดกิจกรรมต้องเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและทาง

ราชการ ทั้ งนี้ อาจจะขอความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1.1 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
1.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (สดร.) 
2. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 

2.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
2.2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  
2.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

3. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  
3.1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ได้แก่ 

3.1.1 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
3.1.2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
3.1.3 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
3.1.4 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  

3.2 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  



4. ศูนย์นิวเคลียร์แห่งชาติ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
4.1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4.2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 

5. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภุมิสารสนเทศ (สทอภ.) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

  



งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2563 

ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

(725,760,000 บาท) 
 
ตามท่ีศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์  

ได้เสนอรายละเอียดการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จ านวน 84,000 บาท /คน/ปี ปีงบประมาณ 2563  
และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ  มีข้อเสนอแนะให้ปรับรายการใช้งบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแนวทางการจ าแนกและการใช้จ่ายงบประมาณ เงินหมวดงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   
๑.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  

จ านวนนักเรียน 720 คน X 40,000 คิดเป็นเงิน   28,800,000 บาท 
หมวดที่ ๑. งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ 

ไม่ต่ ากว่า 20% 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน ไม่ต่ ากว่า 18% 

๑) คณิตศาสตร์   

๒) เคมี   

๓) ชีววิทยา   

๔) ฟิสิกส์   

๕) คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  

๖) วิทยาศาสตร์อื่นๆ  

๗ ) ภาษาต่างประเทศ  

๘) วิชาอ่ืนๆ   
๙) โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอ่ืนๆ (ระบุ) คลินิก
วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ค่ายวิทย์สิ่งแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ o-net โอลิมปิกวิชาการ 
ค่ายวิชาการ ค่ายภาษา ค่ายทัศนศิลป์ พัฒนาวิชาการโดยหน่วยงานภายนอก แข่งขัน
ทักษะวิชาการ จภ.วิชาการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาแนะแนว 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แข่งขันเวทีต่างๆ PISA  
 

 



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า 3% 

๑) คณิตศาสตร์   

๒) เคมี   

๓) ชีววิทยา   

๔) ฟิสิกส์   

๕) คอมพิวเตอร์   

๖) วิทยาศาสตร์อื่นๆ   

๗) วิชาอ่ืนๆ   
๘) โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ (ระบุ) 
เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม อบรมครูตามนโนบายของรัฐบาล อบรมครูตาม
เป้าหมาย รร.วิทย์ พัฒนาบุคลากรด้านโครงงาน พัฒนาด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม  

ไม่เกิน2% 

หมวดที่ ๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหา บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โรงเรียน 

ไม่เกินกว่า 20% 

๒.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ไม่เกิน 8% 

๑) คณิตศาสตร์   

๒) เคมี   

๓) ชีววิทยา   

๔) ฟิสิกส์   

๕) คอมพิวเตอร์   

๖) วิทยาศาสตร์อื่นๆ   

๗) วิชาอ่ืนๆ   

๘) โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน    

๒.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนอื่นๆ ไม่เกิน 12% 

๑. ค่าซ่อมบ ารุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   

๒.ค่าวัสดุกลาง   
๓. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายและบริบท
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ไม่ต่ ากว่า 20% 

๓.๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                                                 

๓.๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษา   
๓.๓ ฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

๓.๔ ศึกษาดูงาน  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

๓.๕ จิตสาธารณะ   

๓.๖ คุณธรรมจริยธรรม   

๓.๗ จิตประชาธิปไตย   

๓.๘ กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ (ระบุ) กีฬาภายใน ลูกเสือ เนตรนารี วันส าคัญทาง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา รับนักเรียน open house วารสาร พัฒนาหลักสูตร 
ประชุม TJ งานวิเทศ งานระบบดูแลช่วยเหลือนร. ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน 
ค่ายบูรณาการ ค่ายนักคิด นักวิทย์ ค่ายสนุกกับโครงงาน ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ค่าย
วิทยาศาสตร์ ค่ายฟิสิกส์ ค่ายโอลิมปิก  

ไม่เกิน10% 

หมวดที่ ๔ งบประมาณส าหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ไม่เกิน15% 

๔.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ครูต่างชาติ ครูอัตราจ้างตามสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
สอน    

หมวดที่ ๕ งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรยีน ไม่เกิน 25% 

๕.๑ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าน้ า ค่า )  

๕.๒ ยานพาหนะ  



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   

๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระบุ) พัฒนากลุ่มงานต่างๆ 
กิจกรรมกลุ่มบริหารต่างๆ ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน ชั่วคราว งบบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน   

ไม่เกิน5% 

ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ า 
จ านวนนักเรียน 720 คน X 44,000 คิดเป็นเงิน 31,680,000 บาท   
หมวดที่ ๖ งบประมาณส าหรับนักเรียนประจ า 100% 

๖.๑ ค่าสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน ไม่เกิน 15% 
๖.๒ ค่าอาหารนักเรียน (ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยยึดตามหลักเกณฑ์ระเบียบ สพฐ.) 
ในกรณีมีกิจกรรมนอกโรงเรียนห้ามใช้การเบิกซ้ าหากได้ค่าอาหารอยู่แล้ว ไม่ต่ ากว่า 50% 
๖.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ าหอพัก  
- ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจ า 
- ค่าอุปกรณ์การนอน 
- ค่าซักรีด 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตเสริมทักษะทางวิชาการนอกตารางเรียน 

ไม่เกิน10% 

๖.๔ ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก  ไม่เกิน10% 

๖.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ที่ใช้บริการงานในหอพัก บ ารุง
สภาพแวดล้อมหอพัก พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียน ให้บริการหน่วยงานต่างๆ 
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหอพัก พัฒนาไอซีที พัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก  ไม่เกิน15% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้เขียนขออนุมัติบอร์ดบริหารในล าดับต่อไป 
 

 

 

 

 

 



๒. กรอบรายละเอียดแนบท้ายการใช้จ่ายงบประมาณ 

(ร่าง) การใช้จ่ายอุดหนุนรายหัวนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 40,000 บาท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 

รายละเอียดการใช้จ่าย 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียน 

๑.ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้องโดยเป็น
ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและคุณภาพของนักเรียนด้านวิชาการ ในกลุ่มวิชา 
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และวิชาอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรการวัดผลประเมินผล การวิจัย 
การนิเทศติดตาม 
๒.ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น
ค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ในด้านวิชาการ อ่ืนๆ ได้แก่ คลินิกวิชาการ  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET โอลิมปิกวิชาการ ค่ายวิชาการ ค่ายภาษา 
ค่ายทัศนศิลป์ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แข่งขันทักษะ
วิชาการ จุฬาภรณวิชาการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนา
แนะแนว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แข่งขันเวทีต่างๆ pisa ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องประเทศญี่ปุ่น 
 

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

๑.ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาครูในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิชาที่สอน วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  
การวิจัย การพัฒนาทางด้านภาษาท่ีสอง การพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพของครู  
๒. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง เป็นค่า
เดินทางไปราชการอบรมในภาพรวม อบรมตามนโยบายของ
รัฐบาล และอบรมตามเป้าหมายวิสัยทัศน์โรงเรียน



วิทยาศาสตร์ พัฒนาด้านโครงงาน พัฒนาด้านการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 
 

หมวดที่ 2. งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหา 
บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน และค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในโรงเรียน 

 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

๒.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน 

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
จัดหา บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน และค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โรงเรียน ในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

๒.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ในโรงเรียนอื่นๆ 

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
จัดหา ซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้องส าหรับ
จัดหาค่าวัสดุกลางที่ในในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดการใช้จ่าย 

๓.๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ในการส่งเสริมและพัฒนา
โครงงาน ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันโครงงาน และน าเสนอ
โครงงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษา ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม ส่งเสริม ด้าน STEM ศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

๓.๓ ฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ



จัดกิจกรรมฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

๓.๔ ศึกษาดูงาน  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง  จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๓.๕ จิตสาธารณะ ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ 

๓.๖ คุณธรรมจริยธรรม ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง  จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จัดค่ายหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓.๗ จิตประชาธิปไตย ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง  จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมทางด้านระเบียบวินัย การเลือกตั้ง และกิจกรรมอ่ืนๆที่
แสดงถึงจิตประชาธิปไตย 

๓.๘ กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ (ระบุ) ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง  จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภัณฑ์  
๒.ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้อง  ในการ
พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายและอุดมการณ์ ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิ กีฬาภายใน ลูกเสือ เนตรนารี วัน
ส าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา รับนักเรียน  
กิจกรรม open house วารสาร พัฒนาหลักสูตร ประชุมTJ 
งานวิเทศ งานระบบดูแลช่วยเหลือนร. ประชุมผู้ปกครอง 
ปฐมนิเทศนักเรียน. ค่ายบูรณาการ ค่ายนักคิด นักวิทย์ ค่าย
สนุกกับโครงงาน ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่ายโอลิมปิก และ/หรือ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาตามเป้าหมายและ
อุดมการณ์ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 



 

 

 

 
หมวดที่ ๔ งบประมาณส าหรับจ้างครูเฉพาะทาง
ตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดการใช้จ่าย 

๔.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมาย
และบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ครูต่างชาติ ครู
อัตราจ้างตามสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การสอน 

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
จ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ครูต่างชาติ ครูอัตราจ้างตามสาขาที่ขาดแคลน 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 
 

หมวดที่ ๕ งบประมาณในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 

รายละเอียดการใช้จ่าย 

๕.๑  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าน้ า ค่า ) ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง จัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน โดยจัดสรรร่วมกับ
งบประมาณในส่วนค่าใช้การเป็นนักเรียนประจ าตามเหมาะสม 

๕.๒ ยานพาหนะ ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง ในการ
ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าประกันภัย
รถยนต์ตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง กับ
ยานพาหนะ โดยจัดสรรร่วมกับงบประมาณในส่วนค่าใช้การ
เป็นนักเรียนประจ าตามเหมาะสม 

๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ระบุ) พัฒนากลุ่มงานต่างๆ กิจกรรมกลุ่ม
บริหารต่างๆ ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน ชั่วคราว งบ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน   

๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง  ในการ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและ
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิ 
พัฒนากลุ่มงานต่างๆ กิจกรรมกลุ่มบริหารต่างๆ ค่าจ้างลูกจ้าง
รายเดือน ชั่วคราว เป็นต้น   



หมายเหตุ : กรอบการใช้งบประมาณนี้ได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณกลุ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโดยได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับอนุมัติโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

(ร่าง) การใช้จ่ายอุดหนุนรายหัวนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 44,000 บาท ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ า 
หมวดที่ ๖ งบประมาณส าหรับนักเรียนประจ า รายละเอียดการใช้จ่าย 
๖.๑ ค่าสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง 

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน โดย
จัดสรรร่วมกับงบประมาณในส่วนค่าใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามเหมาะสม 

๖.๒ ค่าอาหารนักเรียน ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง
ส าหรับค่าอาหารนักเรียนโดยวิธีประกอบเลี้ยงหรือจ่ายตรง 

๖.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ าหอพัก  ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง
ส าหรับ เป็นค่าบริการด้านสุขภาพ  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเป็นนักเรียนประจ า รวมทั้งค่าบริการในการ
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต และการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนอกเวลา
เรียน 

๖.๔ ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง
ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก 

๖.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับนักเรียนประจ า  ๑. ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เก่ียวข้อง ค่า
ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์โดยจัดสรรร่วมกับงบประมาณใน
ส่วนค่าใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเหมาะสม 
บ ารุงสภาพแวดล้อมหอพัก พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
นักเรียน ให้บริการหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
หอพัก พัฒนาไอซีที พัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียนและ
หอพัก 



 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 4 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

        6,647,920.00 1,412,100.00       2,269,200.00       1,733,720.00       1,232,900.00       

5,557,920.00       954,600.00          2,011,700.00       1,553,720.00       1,037,900.00       

1) คณิตศาสตร์ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       
1 63-11101 โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

1 จดัซ้ือส่ือการเรียนการเรียนการสอน, ส่ือแผ่นให้ความรู้แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น 3,000.00              

2 หนงัสือคู่มือครู และเอกสารประกอบการสอน 12,000.00            
2)เคมี 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

2 63-11201 โครงการพฒันาส่ือและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนเคมี 50,000.00                         25,000.00                           -                25,000.00                           -   

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑส์าขาเคมี 50,000.00            
3) ชีววิทยา 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

3 63-11301 โครงการพฒันาส่ือและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนชีววิทยา 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑส์าขาชีววิทยา 50,000.00            
4) ฟิสิกส์ 80,000.00            55,000.00             -                       25,000.00             -                       

4 63-11401 โครงการพฒันาส่ือและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนฟิสิกส์ 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       
1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑส์าขาฟิสิกส์ 50,000.00            

5 63-11402 โครงการพฒันาและส่งเสริมความปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ดว้ยฟิสิกส์
สปัระยทุธ์

30,000.00            30,000.00             -                       -                       -                       

1 เขา้ร่วมการแข่งขนั ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 30,000.00            
5) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 160,000.00          55,000.00             75,000.00             15,000.00             15,000.00             

6 63-11501 โครงการพฒันาการเรียนการสอนระบบควบคุมหุ่นยนต ์และอากาศยานไร้
คนขบั

50,000.00            40,000.00             10,000.00             -                       -                       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนนักเรียนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ (84,000 บาท/คน)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

หมวดที่ 1 งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพนักเรียนด้าน

1.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียน (เป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ครุภณัฑ)์

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 40,000 บาท (726*20,000)+(721*20,000) = 28,940,000 

บาท



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

1 จดัซ้ือหุ่นยนตจ์  านวน 25 ชุด 20,000.00            

2 จดัซ้ืออุปกรณ์เสริมจ านวน 25 ชุด 7,500.00              

3 จดัซ้ืออุปกรณ์ควบคุมจ านวน 25 ชุด 7,500.00              

4 อะไหล่ส าหรับอากาศยานไร้คนขบั 9,500.00              

5 ค่าบ ารุงรักษา 5,500.00              
7 63-11502 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนพลงังานทดแทน 50,000.00            -                       50,000.00             -                       -                       

1 ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 30,000.00            

2 ระบบกงัหนัเพ่ิมออกซิเจนในน ้า 20,000.00            
8 63-11503 โครงการส่งเสริมพฒันาการการสอนการอาชีพและเทคโนโลยี 60,000.00            15,000.00             15,000.00             15,000.00             15,000.00             

1 ฝึกทกัษะภาคปฏิบติั (วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 10,000.00            

2 พฒันาการเรียนการสอนรายวิชาการท าอาหารและการท าขนม 10,000.00            

3 พฒันาการเรียนการสอนงานอิเลกทรอนิกส์ 10,000.00            

4 พฒันาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 10,000.00            

5 พฒันาการเรียนการสอน machine shop 20,000.00            
6) วิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 100,000.00          50,000.00             -                       50,000.00             -                       

9 63-11601 โครงการพฒันาส่ือและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 40,000.00            20,000.00             -                       20,000.00             -                       

1 จดัซ้ือสารเคมีเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 20,000.00            

2 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแกว้ 10,000.00            

3 จดัซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง 10,000.00            
10 63-11602 โครงการพฒันาส่ือและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนวิทยาศาสตร์ ม.

ตน้
60,000.00            30,000.00             -                       30,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑส์าขาวิทยาศาสตร์ ม.ตน้ 60,000.00            
7) ภาษาต่างประเทศ 197,920.00          142,600.00          8,700.00               36,720.00             9,900.00               

11 63-11701 พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษ 139,920.00          115,100.00          -                       24,820.00             -                       

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Treasure) 18,820.00            



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

2 กิจกรรม Word Hunter 6,000.00              

3 กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาองักฤษ 91,100.00            

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อม CEFR ม.3และ ม.6 24,000.00            

5 กิจกรรมทดสอบความรู้ IELTS -                       
12 63-11702 พฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษามลายแูละภาษาญ่ีปุ่ น) 20,000.00            20,000.00             -                       -                       -                       

1 กิจกรรมบนัทึกรักการอ่าน -                       

2 กิจกรรมจดัซ้ือหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและมลายู 20,000.00            
13 63-11703 ส่งเสริมเยาวชนแลกเปล่ียนทางการศึกษาและวฒันธรรมนานาชาติ 8,000.00              -                       1,200.00               4,400.00               2,400.00               

1 การสอนเสริมเพ่ือสอบคดัเลือก 4,400.00              

2 การส่งเสริมนกัเรียนท่ีไดรั้บเลือกให้เขา้ร่วมโครงการ 3,600.00              
14 63-11704 การแข่งขนัทกัษะทางภาษาต่างประเทศ 30,000.00            7,500.00               7,500.00               7,500.00               7,500.00               

1 สอนเสริมและฝึกซอ้มเพ่ือการคดัเลือกเขา้ร่วมการแข่งขนั -                       

2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเขา้ร่วมแข่งขนั 30,000.00            
8) วิชาอ่ืนๆ 225,000.00          64,000.00             44,000.00             19,000.00             98,000.00             

16 63-11801 โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 22,000.00            -                       -                       -                       22,000.00             

1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน (ให้บริการความรู้และแหลงเรียนรู้แก่นกัเรียน) 17,000.00            

2 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 5,000.00              
17 63-11802 โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 15,000.00            4,000.00               4,000.00               4,000.00               3,000.00               

1 พฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียน

2 พฒันาส่ือการเรียนการสอน
18 63-11803 โครงการเปิดโลกอาชีพ 8,000.00              -                       -                       -                       8,000.00               

1 กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ

2 การน าเสนอผลงาน
19 63-11804 โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้น ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 180,000.00          60,000.00             40,000.00             15,000.00             65,000.00             

1 กิจกรรมพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดา้นศิลปะ (ทศันศิลป์) 30,000.00            



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

2 กิจกรรมพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดา้นดนตรีสากล 70,000.00            

3 กิจกรรมพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดา้นดนตรีไทย -                       

4 กิจกรรมพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดา้นนาฏศิลป์ 70,000.00            

5 กิจกรรมศิลปวฒันธรรมไทยส่ีภาค 10,000.00            
9) โครงการ/กิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนในดา้นวิชาการอ่ืนๆ 
(ระบุ) คลินิกวิชาการ ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ค่ายวิทยส่ิ์งแวดลอ้ม ผลสมัฤทธ์ิ 
o-net โอลิมปิกวิชาการ ค่ายวิชาการ ค่ายภาษา ค่ายทศันศิลป์พฒันาวิชาการ
โดยหน่วยงานภายนอก แข่งขนั ทกัษะวิชาการ จภ.วิชาการ พฒันาการใช้
ภาษาองักฤษ พฒันาหลกัสูตร พฒันาแนะแนว พฒันาแหล่งเรียนรู้ แข่งขนัเวที
ต่างๆ PISA

4,680,000.00       538,000.00          1,869,000.00       1,358,000.00       915,000.00          

20 63-11901 โครงการ จภ.วิชาการ 62และScience  Fair 2020            700,000.00 238,000.00          460,000.00          -                       2,000.00               
1 จดัท าสูจิบตัรการแข่งขนั              40,000.00

2 ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ สปอร์ตโฆษณา ป้ายไวนิล              40,000.00

3 ค่าวสัดุส านกังาน              68,000.00

4 ค่าเช่าขอ้สอบ              40,000.00

5 ค่าจดัท าโปรแกรมลงขอ้มูล              50,000.00

6 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง              30,000.00

7 ค่าเช่าเตน้ท ์ โต๊ะ เกา้อ้ี              60,000.00

8 ค่าตอบแทนกรรมการ              20,000.00

9 ค่าตอบแทนกรรมการรักษาความปลอดภยั                6,000.00

10 ค่าตอบแทนการแสดงพิธีเปิด              11,000.00

11 ค่าของรางวลั และโล่รางวลั              35,000.00

12 ค่าอาหาร  อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม            133,000.00

13 ค่าจดันิทรรศการภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก            100,000.00

14 จดัและตกแต่งสถานท่ีด าเนินกิจกรรม              40,000.00



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

15 ค่าวสัดุฝึก              25,000.00

16 สรุปประเมินผลโครงการ                2,000.00
21 63-11902 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลยั กลุ่มภาคใต้
                          -   -                       -                       -                       -                       

1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั กลุ่มภาคใต้
22 63-11903 โครงการสนบัสนุนการแข่งขนัทกัษะวิชาการนกัเรียน            600,000.00 150,000.00          300,000.00          90,000.00             60,000.00             

1 การแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัชาติ 2562 300,000.00          

2 การแข่งขนัทกัษะสปัดาห์วิทยาศาสตร์2563 60,000.00            

3 การแข่งขนัทกัษะระดบั สพม.16 2562 150,000.00          

4 การแข่งขนัทกัษะวิชาการอ่ืนๆ 2562-2563 90,000.00            
23 63-11904 โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนระดบันานาชาติPISA              80,000.00 -                       60,000.00             -                       20,000.00             

1 จดัอบรม OECD ให้ครูในโรงเรียนและโรงเรียนขยายโอกาส 60,000.00            

2 จดัติวนกัเรียน 20,000.00            
24 63-11905 โครงการสอนเสริมดา้นวิชาการ              80,000.00              10,000.00              70,000.00                           -                             -   

1 กิจกรรมสอนเสริม ม.3 และ ม.6 เพ่ือเตรียมสอบ O-NET 70,000.00            

2 สอนเสริม ม.3 เขา้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 10,000.00            

3 สอนเสริมวิชาการ ม.1 -                       
25 63-11906 โครงการสานสมัพนัธ์กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการและ

ศิลปวฒันธรรม ระดบันานาชาติ
           156,000.00

-                       50,000.00             50,000.00             56,000.00             

1 กิจกรรมวนัเกียรติยศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซยัด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุลต่าน มูฮมัหมดั  จีวา่ รัฐเคดาห์ 
ประเทศมาเลเซีย

30,000.00            

2 คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมงาน
 จ.ภ.วิชาการ

60,000.00            

3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการและศิลปวฒันธรรมกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์อลมัชาห์ กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

18,000.00            
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4 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการและศิลปวฒันธรรมกบัโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซยัด์ ปุตรา ประเทศมาเลเซีย

48,000.00            

26 63-11907 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (Super Science 
High School) ประเทศญ่ีปุ่ น

                          -   -                       -                       -                       -                       

1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลยั  สตูล

27 63-11908 โครงการคลินิกวิชาการ                           -   -                       -                       -                       -                       

1 สอนเพ่ิมเติมความรู้ในราชวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา
 และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป) และภาษาต่างประเทศ

28 63-11909 โครงการโอลิมปิกวิชาการ              20,000.00 -                       -                       -                       20,000.00             

1 สอนติวเขม้โอลิมปิกวิชาการ 20,000.00            
29 63-11910 โครงการสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563                           -   -                       -                       -                       -                       

1 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 จ านวน 5 วิชา และ ม. 4 จ านวน 5 วิชา -                       -                       -                       -                       -                       

2 จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน -                       -                       -                       -                       -                       

3 ค่าอุปรณ์  แฟ้มสะสมงาน และเอกสาร -                       -                       -                       -                       -                       
32 63-11911 โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563            100,000.00 -                       -                       100,000.00          -                       

1 ค่าวสัดุ  อุปกรณ์ 8,000.00              

2 ค่าตอบแทน  และดูแลวิทยากร 12,000.00            

3 กิจกรรมการประชุม 79,500.00            

4 สรุปผลการด าเนินงาน 500.00                 
33 63-11912 โครงการนิเทศการสอน                           -   -                       -                       -                       -                       

1 กิจกรรมการนิเทศการสอน -                       -                       -                       -                       -                       
34 63-11913 โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน              20,000.00 -                       -                       -                       20,000.00             

1 จดัซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งห้องสวนพฤกษศาสตร์ 10,000.00            

2 จดัท าและซ่อมแซมทะเบียนพรรณไม(้ตามองคป์ระกอบท่ี 1) 5,000.00              

3 จดัซ้ืออุปกรณ์จดัเก็บผลงานครูและนกัเรียน 5,000.00              
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35 63-11914
โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
และนวตักรรม

             80,000.00 40,000.00             -                       40,000.00             -                       

1 กิจกรรมการสืบเสาะอยา่งนกัวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 20,000.00            

2 กิจกรรมการสืบเสาะอยา่งนกัวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 20,000.00            

3 กิจกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 20,000.00            

4 กิจกรรมการสร้างสรรคน์วตักรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 20,000.00            
36 63-11915 โครงการค่ายติว O-Net  ม.6            135,000.00 -                       135,000.00          -                       -                       

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

           135,000.00

37 63-11916 โครงการติว GAT ม.6              25,000.00 -                       25,000.00             -                       -                       

1 จดัสอนติว  GAT วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาองักฤษ  ให้กบันกัเรียนชั้น  ม.6 
 ทุกคน 25,000.00            

38 63-11917 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน            120,000.00 50,000.00             13,000.00             38,000.00             19,000.00             

1 กิจกรรมบนัทึกรักการอ่าน -                       

2 กิจกรรมจดัซ้ือหนงัสือ 60,000.00            

3 กิจกรรมจดัซ้ือหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร 55,000.00            

4 จดัซ้ืออุปกรณ์และของรางวลักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5,000.00              

-          กิจกรรมรอบรู้จากพจนานุกรมและสารานุกรม 1,000.00              

-          กิจกรรมสรรสร้างยวุบรรณารักษ์ 2,000.00              

-          กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์ 2,000.00              

15 63-11918
โครงการการจดัซ้ือและจดัหาวสัดุครุภณัฑเ์พ่ือการเรียนการสอน  (ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร)

2,100,000.00       -                       700,000.00          700,000.00          700,000.00          

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 295,320.00          

2 ค่ามิเตอร์ และค่าหมึกจดัซ้ือ 1,200,000.00       

3 จดัหากระดาษในการเรียนการสอน 604,680.00          
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47 63-11919 โครงการพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการวดัผล 340,000.00          -                       -                       340,000.00          -                       

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
การวดัผล”

36,000.00            

2 จดัท าเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา 4,000.00              

3 โครงการพฒันาระบบ Smart School 300,000.00          
49 63-11920 โครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั ในภาคใต้ 18,000.00            -                       -                       -                       18,000.00             

1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลยัพ่ีเล้ียง              12,000.00

2 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ                6,000.00
50 63-11921 โครงการศูนยข์ยายผลองคค์วามรู้ทางวิชาการ ฯ -                       -                       -                       -                       -                       

1 อบรมวิทยากรของศูนย์ -                       

2 จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ -                       

3 ออกนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน -                       
51 63-11922 โครงการสร้างจิตอาสาพฒันาชุมชน 60,000.00            30,000.00             30,000.00             -                       -                       

1 สร้างจิตอาสาพฒันาชุมชน ช่วงเดือนตุลาคม 30,000.00            

2 สร้างจิตอาสาพฒันาชุมชน ช่วงเดือนมีนาคม 30,000.00            
52 63-11923 พฒันาบุุคลิกภาพครูภาษาต่างประเทศ -                       -                       -                       -                       -                       

1 พฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ -                       -                       -                       -                       -                       
53 63-11924 การพัฒนางานบุคลากรและส่งเสริมสวสัดิการ ประจ าปีงบประมาณ 46,000.00            20,000.00             26,000.00             -                       -                       

1 ด าเนินการจดักิจกรรมท าบุญประจ าปีของโรงเรียน              26,000.00

2 ด าเนินการจดักิจกรรมเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่              20,000.00

        1,090,000.00 457,500.00          257,500.00          180,000.00          195,000.00          

1) คณิตศาสตร์ 20,000.00            -                       20,000.00             -                       -                       
39 63-12101 โครงการพฒันาบุคลากรครูคณิตศาสตร์ 20,000.00            -                       20,000.00             -                       -                       

 1.2 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูเพ่ือจดัการเรียนการสอน (การพฒันาครูเพ่ือพฒันาครูในดา้นองค์
ความรู้เก่ียวกบัวิชาท่ีสอน วิธีจดัการเรียนการสอน การประเมินผล การวิจยั การพฒันาทางดา้น
ภาษาท่ีสอง การพฒันาดา้น (บุคลิกภาพของครู )
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1 พฒันาบุคลากรครูคณิตศาสตร์ 20,000.00            
2)เคมี 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

40 63-12201 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูสาขาเคมี 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนเคมี 15,000.00            
3) ชีววิทยา 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

41 63-12301 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูสาขาชีววิทยา 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนชีววิทยา 15,000.00            

4) ฟิสิกส์ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       
42 63-12401 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูฟิสิกส์ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูฟิสิกส์ 15,000.00            
5) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 30,000.00            2,500.00               2,500.00               5,000.00               20,000.00             

43 63-12501 โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 15,000.00            -                       -                       -                       15,000.00             

1 เอกสารคู่มือการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน                2,000.00

2 อบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร              13,000.00
44 63-12502 โครงการพฒันาครูเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 15,000.00            2,500.00               2,500.00               5,000.00               5,000.00               

1 เขา้ร่วมอบรมเร่ืองจิตศึกษาและ PLC (Professional Learning Community) 2,500.00              

2 เขา้ร่วมอบรม PBL (Problem Base Learning) 2,500.00              

3 เขา้ร่วมอบรมเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีทนัสมยั 10,000.00            
6) วิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

45 63-12601 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูวิทยาศาสตร์ ม.ตน้ 15,000.00            -                       15,000.00             -                       -                       

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพครูวิทยาศาสตร์ ม.ตน้ 15,000.00            
7) วิชาอ่ืนๆ -                       -                       -                       -                       -                       

46 63-12701 PLC กบัการพฒันาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 -                       -                       -                       -                       -                       

1 การท า PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ -                       
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8) โครงการ/กิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพครูเพ่ือการจดัการเรียนการสอน
อ่ืนๆ (ระบุ) เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม อบรมครูตามนโนบาย
ของรัฐบาล อบรมครูตาม เป้าหมาย รร.วิทย ์พฒันาบุคลากรดา้นโครงงาน 
พฒันาดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรม

980,000.00          455,000.00          175,000.00          175,000.00          175,000.00          

54 63-12801

 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ

 (ระบุ) เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม อบรมครูตามนโนบายของ

รัฐบาล อบรมครูตาม เป้าหมาย รร.วทิย์ พัฒนาบุคลากรด้านโครงงาน พัฒนา

ด้านการใช้ส่ือและนวตักรรม

700,000.00          175,000.00          175,000.00          175,000.00          175,000.00          

1

โครงการ/กิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพครูเพ่ือการจดัการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
(ระบุ) เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม อบรมครูตามนโนบายของ
รัฐบาล อบรมครูตาม เป้าหมาย รร.วิทย ์พฒันาบุคลากรดา้นโครงงาน พฒันา
ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรม

700,000.00          175,000.00          175,000.00          175,000.00          175,000.00          

55 63-12802 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   ประจ าปีการศึกษา 2562 280,000.00          280,000.00          -                       -                       -                       

1 ด าเนินการจดักิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน 280,000.00          280,000.00          -                       -                       -                       

        5,240,000.00         2,355,000.00            922,000.00         1,118,000.00            845,000.00

1,833,000.00       1,150,000.00       175,000.00          338,000.00          170,000.00          

1) คณิตศาสตร์ 25,000.00            -                       -                       25,000.00             -                       
56 63-21101 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 25,000.00            -                       -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน
บอร์ดกระดานลอ้เล่ือน  จ  านวน  4 ชุด
เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี ส าหรับครู จ  านวน 4ชุด

25,000.00            

2)เคมี 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       
57 63-21201 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเคมี 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑท์างเคมี 50,000.00            
3) ชีววิทยา 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภณัฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหา บ ารุงรักษาวสัดุครุภณัฑ์ อุปกรณ์การจัดการ



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

58 63-21301 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนชีววิทยา 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑท์างชีววิทยา 50,000.00            
4) ฟิสิกส์ 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

59 63-21401 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์ 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑท์างฟิสิกส์ 50,000.00            
5) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1,490,000.00       1,020,000.00       155,000.00          145,000.00          170,000.00          

60 63-21501 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 25,000.00            -                       -                       -                       25,000.00             

1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 25,000.00            
61 63-21502 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 770,000.00          770,000.00          -                       -                       -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 770,000.00          
62 63-21503  บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 695,000.00          250,000.00          155,000.00          145,000.00          145,000.00          

1 ค่าเช่าวงจรสญัญาณอินเทอร์เน็ต 480,000.00          

2 ค่าวสัดุครุภณัฑใ์นการพฒันาระบบสารสนเทศ และ ICT 100,000.00          

3 ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และเช่าพ้ืนท่ีโฮสต์ 5,000.00              

4 อบรมเจา้หนา้ท่ีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10,000.00            

5 จดัซ้ืออุปกรณ์ ICT ประจ าห้องเรียน 50,000.00            
6 ระบบบ ารุงรักษากลอ้งวงจรปิด 50,000.00            

6) วิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 70,000.00            35,000.00             -                       35,000.00             -                       
63 63-21601 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโลกและดาราศาสตร์ 20,000.00            10,000.00             -                       10,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑท์างวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 20,000.00            
64 63-21602 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม .ตน้ 50,000.00            25,000.00             -                       25,000.00             -                       

1 จดัซ้ือเคร่ืองมือและครุภณัฑท์างวิทยาศาสตร์ตอนตน้ 50,000.00            
7) ภาษาต่างประเทศ 38,000.00            -                       -                       38,000.00             -                       

65 63-21701 โครงการจดัตั้งห้องปฎิบติัการภาษาองักฤษ 38,000.00            -                       -                       38,000.00             -                       
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รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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1 ปรับปรุงห้อง3105 เป็นห้องปฏิบติัการภาษาองักฤษ Foreign Language Center
 3 (FLC3)

34,100.00            

2 ปรับปรุงห้อง Resource Center เป็นห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษ Resource Center

3,900.00              

8) วิชาอ่ืนๆ (สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ภาษาไทย ศิลปะ การงาน
อาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา)

60,000.00            
20,000.00             20,000.00             20,000.00             -                       

66 63-21801 โครงการพฒันาปรับปรุงห้องปฏิบติังาน (Shop 2) 10,000.00            10,000.00             -                       -                       -                       

1 จา้งท าอ่างลา้งมือนกัเรียนขนาด กวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร

2 พดัลมเพดาน  จ  านวน 6 ตวั
67 63-21802 ส่ือการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลสึกษา 50,000.00            10,000.00             20,000.00             20,000.00             -                       

1 ส่ือการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 50,000.00            

        3,407,000.00 1,205,000.00       747,000.00          780,000.00          675,000.00          

1.ค่าซ่อมบ ารุง ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 3,340,000.00       1,205,000.00       725,000.00          735,000.00          675,000.00          
69 63-22101 โครงการบ ารุงรักษาครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 70,000.00            30,000.00             -                       40,000.00             -                       

1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทาง ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา 70,000.00            
70 63-22102  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 300,000.00          300,000.00          -                       -                       -                       

1 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 300,000.00          
71 63-22103 โครงการปรับปรุงบอร์ดบุคลากร 20,000.00            -                       -                       20,000.00             -                       

1 ปรับปรุงบอร์ดบุคลากร 20,000.00            
72 63-22104 โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานโสตทศันศึกษา 200,000.00          50,000.00             50,000.00             50,000.00             50,000.00             

1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานโสตทศันศึกษา 200,000.00          
73 63-22105  โครงการปรับปรุงห้องเรียนรวมโสตทศันศึกษา 100,000.00          100,000.00          -                       -                       -                       

1 ปรับปรุงห้องเรียนรวมโสตทศันศึกษา 100,000.00          
74 63-22106 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 1,200,000.00       300,000.00          300,000.00          300,000.00          300,000.00          

2.2 ค่าใชจ่้ายส าหรับพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆในโรงเรียน( ส าหรับจัดหา ซ่อมบ ารุง 

วสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใช้จ่ายตาม

ระเบียบว่าด้วยการเงนิ/พัสดุที่เกี่ยวข้องส าหรับจัดหาค่าวสัดุกลางที่ในในการจัดกิจกรรมการ
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แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

1 พฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 200,000.00          

2 จดัท าป้ายกิจกรรมต่างๆในรอบปีของโรงเรียน ( เวทีหอประชุม ) 30,000.00            

3 ดูแลบ ารุงรักษาระบบน ้าในโรงเรียน 50,000.00            

4 ถงัขยะแยกประเภท 10 ถงั 20,000.00            

5 คูระบายน ้าเสียหนา้หอเภตรา 400,000.00          

6 ทางเดินโรงซกั – ธาราสวรรค-์ปาหนนั ( 405 X 1,300 ) 400,000.00          

7 ทางเดินอาดงั – เภตรา ( 105 X 1,300 ) 100,000.00          
75 63-22107 ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ 1,100,000.00       275,000.00          275,000.00          275,000.00          275,000.00          

1 ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ 700,000.00          

2 ค่าวสัดุครุภณัฑก์ลาง 400,000.00          
76 63-22108 หมึกพิมพ์ 250,000.00          50,000.00             100,000.00          50,000.00             50,000.00             

1 หมึกพิมพ์ 250,000.00          
77 63-22109 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 100,000.00          100,000.00          -                       -                       -                       

1 ปรับปรุงลานกีฬา

2 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล

3 ปรับปรุงส านกังานและห้องเรียนสุขศึกษา
2. ค่าจดัหาวสัดุส านกังานเพ่ือใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 67,000.00            -                       22,000.00             45,000.00             -                       

78 63-22201 โครงการพฒันาศูนยวิ์ทยบริการ 45,000.00            -                       -                       45,000.00             -                       

1 ติดพดัลมโซนวารสาร 10,000.00            

2 ติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ห้องสืบคน้ 29,000.00            

3 จดัท าสต๊ิกเกอร์ระเบียบขอ้ตกลงของห้องสมุด 1,000.00              

4 ดอกไม/้ตน้ไม ้ประดบัตกแต่ง 5,000.00              
79 63-22202 โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊เพ่ืองานสารสนเทศ 22,000.00            -                       22,000.00             -                       -                       

1 คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 22,000.00            



1 2 3 4
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รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

5,292,230.00       
1,016,775.00       1,200,530.00       1,114,275.00       1,960,650.00       

3.1 โครงงานวิทยาศาสตร์         1,372,000.00 270,000.00          332,000.00          270,000.00          500,000.00          
80 63-31101  การน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวทิยาลัย
           240,000.00

-                       -                       -                       240,000.00          

1 น าเสนอโครงงาน/งานวิจยั 240,000.00          
81 63-31102 กิจกรรมส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์              80,000.00 20,000.00             30,000.00             20,000.00             10,000.00             

1 กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจยั              80,000.00
63-31103 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษา         1,000,000.00 250,000.00          250,000.00          250,000.00          250,000.00          

1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษา 1,000,000.00       
82 63-31104 โครงการ Science Fair              52,000.00 -                       52,000.00             -                       -                       

1 น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 52,000.00            
3.2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา 30,000.00            -                       -                       -                       30,000.00             

83 63-32101 โครงการการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา              30,000.00 -                       -                       -                       30,000.00             

1 อบรมการใชเ้คร่ืองมือและสร้างนวตักรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 15,000.00            

2 อบรมการใชเ้คร่ืองมือและสร้างนวตักรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 15,000.00            

3.3 ฟังบรรยายดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม            360,000.00 110,000.00          80,000.00             75,000.00             95,000.00             
84 63-33101 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ (math gifted)            300,000.00              75,000.00              75,000.00              75,000.00              75,000.00

1 จดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ (Gifted) 300,000.00          
85 63-33102 โครงการฟังบรรยายดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ศาสนา              60,000.00 35,000.00             5,000.00               -                       20,000.00             

1 ฟังบรรยายดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 30,000.00            

2 ฟังบรรยายดา้นสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี  10,000.00            

3 ฟังบรรยายดา้นการศึกษาต่อและอาชีพ 10,000.00            

4 ฟังบรรยายดา้นพฒันาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ 10,000.00            

หมวดที ่3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลกัษณะนักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน

วทิยาศาสตร์
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3.4 ศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม            300,000.00 -                       -                       100,000.00          200,000.00          

86 63-34101
โครงการศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและสงัคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี (ม.1, ม.2 และ ม.4)

           250,000.00 -                       -                       100,000.00          150,000.00          

1 ศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและสงัคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและดนตรี (ม.2) 54,000.00            

2 ศึกษาดูงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์  (ม.1 และ ม.4) 96,000.00            

3 ศึกษาดูงาน ม.5 100,000.00          
87 63-34102 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทย              50,000.00 -                       -                       -                       50,000.00             

1  ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ไทย
-  ทวารวดีศึกษา
-  สุโขทยัศึกษา  
-  อยธุยาศึกษา
-  รัตนโกสินทร์ศึกษา

50,000.00            

88 63-34103 โครงการศึกษาดูงานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ศาสนา                           -   -                       -                       -                       -                       

1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  หน่วย
บริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์าร

-                       

3.5 จิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย            441,000.00 23,000.00             8,000.00               37,500.00             372,500.00          
89 63-35101 โครงการจิตสาธารณะเพ่ือสงัคม (ปลูกป่าชายเลน)              16,000.00 -                       -                       -                       16,000.00             

1 ปลูกป่าชายเลน (ม.3) 16,000.00            
90 63-35102 โครงการจิตสาธารณะเพ่ือสงัคม (พ่ีสอนนอ้ง)              95,000.00 -                       -                       -                       95,000.00             

1 พ่ีสอนนอ้ง  ม.6 (6/1)              15,000.00

2 วิทยาศาสตร์สญัจร (6/4,6/5)              30,000.00

3 ICT สญัจรเพ่ือนอ้ง (6/2)              15,000.00

4 ห้องสมุดเคล่ือนท่ี (6/6)              15,000.00
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5 English on tour(6/3 และนกัเรียน AFS)              20,000.00
91 63-35103 โครงการพฒันาและประชาสมัพนัธ์งานธนาคารโรงเรียน              10,000.00 1,000.00               6,500.00               1,000.00               1,500.00               

1 พฒันาห้องธนาคารโรงเรียน 5,000.00              

2 ส่งเสริมการออม 5,000.00              
92 63-35104 โครงการค่ายพทุธบุตร              50,000.00 -                       -                       25,000.00             25,000.00             

1 จดัค่ายพทุธบุตรนกัเรียนหญิง 25,000.00            

2 จดัค่ายพทุธบุตรนกัเรียนชาย 25,000.00            
93 63-35105 โครงการค่ายอิสลามน าชีวิต              50,000.00 -                       -                       -                       50,000.00             

1 ค่ายอิสลามน าชีวิต 50,000.00            
94 63-35106 โครงการรอมฎอนสมัพนัธ์              60,000.00 -                       -                       -                       60,000.00             

1 รอมฎอนสมัพนัธ์ 60,000.00            
95 63-35107 โครงการวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา              50,000.00 22,000.00             1,500.00               1,500.00               25,000.00             

1 วนัมาฆบูชา 1,500.00              

2 วนัวิสาขบูชา 1,500.00              

3 วนัอาสาฬหบูชา 1,000.00              

4 วนัเขา้พรรษา 24,000.00            

5 วนัสารทเดือนสิบ 15,000.00            

6 วนัปีใหม่ 5,000.00              

7 วนัสอบธรรมศึกษา 2,000.00              

8 วนัธรรมสวนะ -                       
96 63-35108 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน            110,000.00 -                       -                       10,000.00             100,000.00          

1  จิตประชาธิปไตย 10,000.00            

2 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (Workshop สภานกัเรียน) 100,000.00          

3.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีเป็นไปเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายและ
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

        2,789,230.00 613,775.00          780,530.00          631,775.00          763,150.00          

97 63-36101 โครงการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 240,000.00          -                       240,000.00          -                       -                       
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1 ด าเนินการคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 230,000.00          

2 ประชาสมัพนัธ์การรับนกัเรียน 10,000.00            
98 63-36102 โครงการเรียนรู้วฒันธรรมนานาชาติ (World Culture)              36,000.00 -                       -                       36,000.00             -                       

1 ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 36,000.00            
99 63-36103 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 86,630.00            19,125.00             36,380.00             19,125.00             12,000.00             

1 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม   2  ภาคเรียน ( 25 บาท x 765 คน x 2 ภาคเรียน ) 38,250.00            

2 จดันิทรรศการการเปิดโลกชุมนุม ภาคเรียนท่ี  2/2562 7,200.00              

3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ภาคเรียนท่ี 2/2562 4,500.00              

4 จดันิทรรศการการเปิดโลกชุมนุม ภาคเรียนท่ี 1/2563 7,200.00              

5 จดัท าสมุดบนัทึกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ภาคเรียนท่ี  1 /2563
หมายเหตุ : ปรับขนาดเล่มให้ใหญ่ข้ึน  ราคาติดต่อร้าน 32 บาทต่อเล่ม

24,480.00            

6 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 5,000.00              
100 63-36104 โครงการอนุรักษท์อ้งถ่ินสตูล 20,000.00            5,000.00               5,000.00               5,000.00               5,000.00               

1 วนัเดย ์แคมป์ วอกเรลล่ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 20,000.00            
101 63-36105 โครงการนกัเรียนพระราชทาน 23,000.00            7,000.00               -                       -                       16,000.00             

1 นกัเรียนรางวลัพระราชทานชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 11,500.00            

2 นกัเรียนรางวลัพระราชทานชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 11,500.00            
102 63-36106 โครงการค่ายวิชาการ              50,000.00 50,000.00             -                       -                       -                       

1 อจัฉริยะสร้างได ้ม. 5 50,000.00            
103 63-36107 โครงการพฒันาห้องกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน              15,000.00              15,000.00                           -                             -                             -   

1 จดัท าจดัซ้ืออุปกรณ์ประกอบการปฏิบติังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 15,000.00            
104 63-36108 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางทหารของนกัศึกษาวิชาทหาร              10,000.00                           -                             -                10,000.00                           -   

1 จดัซ้ือส่ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,900.00              

2 การสมคัรและรายงานตวัเขา้รับการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร 1,500.00              

3 การจดักิจกรรมทดสอบก าลงัใจของนกัศึกษาวิชาทหาร -                       

4 การจดักิจกรรม โครงการ รด. จิตอาสา 2,600.00              
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105 63-36109 โครงการส่งเสริมพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือเนตรนารี              25,000.00              10,000.00                           -                15,000.00                           -   

1 การจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมลูกเสือ 10,700.00            

2 วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 6,100.00              

3 ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 2,500.00              

4 วนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ 1,600.00              

5 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 1,600.00              

6 จดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 2,500.00              
106 63-36110 โครงการค่ายลูกเสือนานาชาติ              70,000.00                           -                             -                             -                70,000.00

1 จดักิจกรรมค่ายลูกเสือนานาชาติ 70,000.00            
107 63-36111 โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์            162,000.00              72,000.00                           -                             -                90,000.00

1 ศึกษาดูงานดา้นวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 72,000.00            

2 ค่ายวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 90,000.00            

108 63-36112 ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                           -                             -                             -                             -                             -   

1 ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -                       
109 63-36113 ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์                           -                             -                             -                             -                             -   

1 ประชุม/วางแผนเตรียมการจดัโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
กบัศูนยม์หาวิทยาลยัพ่ีเล้ียง

2 จดัอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

3 สงัเกตการณ์ระดบัชาติ
110 63-36114 โครงการรักษภ์าษาไทย (วนัสุนทรภู่ และวนัภาษาไทยแห่งชาติ)              30,000.00 -                       -                       -                       30,000.00             

1 วนัสุนทรภู่ 15,000.00            

2 วนัภาษาไทยแห่งชาติ 15,000.00            
111 63-36115 โครงการวนัอาเซียน และ International Cuture Festival              30,000.00 -                       -                       30,000.00             -                       
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1 วนัอาเซียน 15,000.00            

2 ภาษาต่างประเทศ 15,000.00            
112 63-36116 โครงการขา้วไทย              30,000.00 24,000.00             3,000.00               3,000.00               -                       

1 กิจกรรมขา้วไทย 26,400.00            

2 นิทรรศการขา้ว 3,600.00              
113 63-36117 ส่งเสริมความสามารถทางดา้นทกัษะกีฬา 90,000.00            -                       -                       65,000.00             25,000.00             

1 กีฬาภายในแคแสดเกมส์ 2562

2 กีฬานกัเรียนนกัศึกษา จงัหวดัสตูล 2562
114 63-36118 จดัท าสาร จ.ภ.สตูล            184,600.00                6,150.00                6,150.00                6,150.00            166,150.00

1 จดัท าสาร จ.ภ.สตูล รายเดือน 24,600.00            

2 จดัท าสาร จ.ภ.สตูล ฉบบัรวม 160,000.00          
115 63-36119 โครงการกิจกรรมนกัเรียน            102,000.00                6,150.00                6,150.00                6,150.00            166,150.00

1 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 9,000.00              

2 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 18,000.00            

3 ลอยกระทง 20,000.00            

4 กีฬาสานสมัพนัธ์ชาวหอ 25,000.00            

5 Smart pcsh sst Boy@girl 30,000.00            
116 63-36120 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน            575,000.00            100,000.00            200,000.00            175,000.00            100,000.00

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังานบริหารกิจการนกัเรียน 10,000.00            

2 จดัท าคู่มือนกัเรียนและผูป้กครอง 70,000.00            

3 ค่ายสมัพนัธ์นกัเรียนใหม่ 30,000.00            

4 วนัไหวค้รู 20,000.00            

5 รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 10,000.00            

6 วนัคลา้ยวนัประสูติ (4 ก.ค.) 50,000.00            

7 วนัคลา้ยวนัประสูติ (2 เม.ย.) 5,000.00              
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8 วนัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 300,000.00          

9 จดัท าคู่มือ X-Ray 5,000.00              

10 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค.) 5,000.00              

11 วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ (28 ก.ค.) 5,000.00              

12 วนัคลา้ยวนัสวรรคต (13 ต.ค.) 5,000.00              

13 ครูท่ีปรึกษา/หวัหนา้ระดบัดีเด่น 10,000.00            

14 นกัเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ 20,000.00            

15 ส่งเสริมระเบียบวินยัในโรงเรียน (ห้องเรียนสะอาดยอดเยีย่ม) 10,000.00            

16 วนัคลา้ยวนัประสูติ (3 มิ.ย.) 5,000.00              

17 ครูท่ีปรึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมโฮมรูมหนา้เสาธงดีเด่น 5,000.00              

18 ตน้สายรหสั 10,000.00            
117 63-36121 งานรักษาความปลอดภยั            670,000.00            162,000.00            162,000.00            162,000.00            184,000.00

1 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัและตรวจตราบริเวณโรงเรียน 648,000.00          

2 เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภยั 22,000.00            
118 63-36122 การบริการสุขภาพ 80,000.00                         26,500.00                           -                37,500.00              16,000.00

1 จดัซ้ือเวชภณัฑ ์(ยาใชภ้ายในและยาใชภ้ายนอก) 65,000.00            

2 จดัซ้ือจดัซ่อมวสัดุครุภณัฑ์ 10,000.00            

3 กิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ 2,500.00              

4 กิจกรรมการบริจาคโลหิต -                       

5 กิจกรรมวยัใสใส่ใจสุขภาพ 1,500.00              

6 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลสุขภาพ 1,000.00              

7 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน -                       

8 รายงานผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียน -                       
119 63-36123  โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000.00            -                       28,000.00             10,000.00             12,000.00             



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

1 จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและจดัท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 18,000.00            

2 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 32,000.00            
120 63-36124  โครงการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 10,000.00            10,000.00                                       -                             -                             -   

1 จดัท าเล่มแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 10,000.00            
121 63-36125 พฒันาระบบงานแผนงาน 200,000.00                     102,000.00              70,000.00              18,000.00              10,000.00

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปผลการปฏิบติังาน  ในรอบภาคเรียนท่ี  1/2562  
และการพฒันาต่อยอดในภาคเรียนท่ี 2/2562 92,000.00            

2 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปผลการปฏิบติังาน  ในรอบปีการศึกษา  2562  
และการพฒันาต่อยอดในปีการศึกษา 2563 70,000.00            

3 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติัการ  ร.ร.จภ.สตูล  ปีงบประมาณ 2564 18,000.00            

4 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบติัการ  ร.ร.จภ.สตูล  ปีงบประมาณ 2564 10,000.00            

5 ติดตั้งม่านกนัแสงห้องแผนงาน 5,000.00              

6 จดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บเอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ 5,000.00              

4,365,000.00       1,117,500.00       1,082,500.00       1,047,500.00       1,117,500.00       

4.1 ค่าใชจ่้ายส าหรับจา้งครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ครูต่างชาติ ครูอตัราจา้งตามสาขาท่ีขาดแคลน เจา้หนา้ท่ี
สนบัสนุนการสอน

122 63-41101 ค่าจา้งครู 2,160,000.00       540,000.00          540,000.00          540,000.00          540,000.00          

1 ค่าจา้งครู 2,160,000.00       
123 63-41102 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการสอน 1,200,000.00       300,000.00          300,000.00          300,000.00          300,000.00          

1 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการสอน 1,200,000.00       
124 63-41103 ค่าจา้งวิทยากรเสริม 270,000.00          67,500.00             67,500.00             67,500.00             67,500.00             

1 ค่าจา้งวิทยากรเสริม 270,000.00          
125 63-41104 ค่าจา้งครูต่างชาติ 735,000.00          210,000.00          175,000.00          140,000.00          210,000.00          

หมวดที่ 4 งบประมาณส าหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน

วทิยาศาสตร์ จ้างครูเฉพาะทาง



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

1 ค่าจา้งครูต่างชาติ(35,000 บาท*2 คน*10.5 เดือน) 735,000.00          

7,394,850.00       1,904,962.00       1,832,463.00       1,824,962.00       1,832,463.00       
126 63-51101 5.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าน ้า ค่า ) 2,734,850.00       683,712.00          683,713.00          683,712.00          683,713.00          

1 ค่าไฟฟ้า 1,829,850.00       

2 ค่าน ้าประปา 600,000.00          

3 ค่าโทรศพัท์ 70,000.00            

4 ค่าไปรษณีย์ 25,000.00            

5 อ่ืนๆ 10,000.00            

6 ค่าสารเคมีปรับสภาพน ้า 50,000.00            

7 ลา้งแอร์  ซ่อมแอร์ 150,000.00          
5.2 ยานพาหนะ 850,000.00          212,500.00          212,500.00          212,500.00          212,500.00          

127 63-52101 ยานพาหนะ 850,000.00          212,500.00          212,500.00          212,500.00          212,500.00          

1 ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 350,000.00          

2 วสัดุเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืน 450,000.00          

3 ค่าเช่ารถ  (กรณีรถโรงเรียนติดภารกิจ) 50,000.00            
5.3 ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุน พฒันาคุณภาพการศึกษา (ระบุ) พฒันากลุ่มงาน
ต่างๆ กิจกรรมกลุ่มบริหารต่างๆ ค่าจา้งลูกจา้งรายเดือน ชัว่คราว งบบริหาร
จดัการภายในโรงเรียน

3,810,000.00       

1,008,750.00       936,250.00          928,750.00          936,250.00          
129 63-53101 ค่าจา้งบุคลากร 2,900,000.00       725,000.00          725,000.00          725,000.00          725,000.00          

1 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีส าหรับการบริหาร 1,300,000.00       

2 ค่าจา้งพนกังานขบัรถ นกัการ 1,300,000.00       

3 อบรมและพฒันาเจา้หนา้ท่ี 300,000.00          
130 63-53102  ปรับปรุงโรงอาหาร 100,000.00          21,250.00             28,750.00             21,250.00             28,750.00             

1 พฒันาระบบโภชนาการโรงเรียน 100,000.00          
131 63-53103 พฒันาระบบงานสวสัดิการ(อุปกรณ์ตอ้นรับ) 80,000.00            80,000.00             

หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

1 พฒันาระบบงานสวสัดิการ 80,000.00            
132 63-53104  ค่าจา้งบริษทัท าความสะอาดห้องน ้า 550,000.00                     137,500.00            137,500.00            137,500.00            137,500.00

1 ค่าจา้งบริษทัท าความสะอาดห้องน ้า 550,000.00          
133 63-53105  ค่าจา้งดูแลสภาพแวดลอ้ม 180,000.00                       45,000.00              45,000.00              45,000.00              45,000.00

1 ค่าจา้งดูแลสภาพแวดลอ้ม 180,000.00          

1. ค่าสาธารณูปโภคหอพกันกัเรียน
134 63-61101 ค่าสาธารณูปโภคหอพกันกัเรียน 1,770,150.00       442,538.00          442,537.00          442,538.00          442,537.00          

1 ค่าไฟฟ้า 1,170,150.00       

2 ค่าน ้าประปา 600,000.00          

2. ค่าอาหารนกัเรียน (ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยยดึตามหลกัเกณฑร์ะเบียบ 
สพฐ.) ในกรณีมีกิจกรรมนอกโรงเรียนห้ามใชก้ารเบิกซ ้าหากไดค้่าอาหารอยู่
แลว้

20,369,690.00     

5,092,423.00       5,092,422.00       5,092,423.00       5,092,422.00       
135 63-62101 2.1 ค่าอาหารนกัเรียนห้องวิทยาศาสตร์ 20,369,690.00     5,092,423.00       5,092,422.00       5,092,423.00       5,092,422.00       

1 ค่าอาหารนกัเรียนห้องวิทยาศาสตร์ 20,369,690.00     
3. ค่าใชจ่้ายส าหรับนกัเรียนประจ าหอพกั 4,822,160.00       817,500.00          1,893,580.00       1,893,580.00       217,500.00          

136 63-63101 ค่าวสัดุครุภณัฑส์ าหรับนกัเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่า
อุปกร์การเรียน

3,352,160.00       
-                       1,676,080.00       1,676,080.00       -                       

1 ค่าวสัดุครุภณัฑส์ าหรับนกัเรียนห้องวิทยาศาสตร์ 3,352,160.00       
137 63-63102 บริการงาานซกัรีด 1,470,000.00       817,500.00          217,500.00          217,500.00          217,500.00          

1 ค่าก๊าซ 170,000.00          

2 ค่าวสัดุงานซกัรีด 700,000.00          

3 ซ้ือเคร่ืองซกัผา้ ขนาดใหญ่ 350,000.00          

ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ า 44,000 บาท (726*22,000)+(721*22,000) = 

31,834,000 บาท
หมวดที่ 6 งบประมาณส าหรับนักเรียนประจ า



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

4 ซ้ือเตารีดไอน ้าอุตสาหกรรม 250,000.00          
4. ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก 4,116,000.00       954,000.00          1,104,000.00       954,000.00          1,104,000.00       

138 63-64101 4.1 ค่าจา้งครูหอพกั ค่าจา้งแม่บา้น นกัการหอพกั 2,256,000.00       954,000.00          1,104,000.00       954,000.00          1,104,000.00       

1 ค่าจา้งครูหอพกั ค่าจา้งแม่บา้น นกัการหอพกั 2,256,000.00       
139 63-64102 4.2 ค่าจา้งพนกังานซกัรีด 1,700,000.00       350,000.00          500,000.00          350,000.00          500,000.00          

1 ค่าจา้งพนกังานซกัรีด 1,700,000.00       
140 63-64103 4.3 ค่าล่วงเวลาบุคลากร 160,000.00          40,000.00             40,000.00             40,000.00             40,000.00             

1 ค่าล่วงเวลาห้องคอมพิวเตอร์ 30,000.00            
2 ค่าล่วงเวลาพนกังานขบัรถ 70,000.00            
3 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีศูนยวิ์ทยบริการ 40,000.00            
4 ค่าล่วงเวลาครูหอพกั 20,000.00            

5. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ระบุ) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนตท่ี์ใชบ้ริการงานในหอพกั 
บ ารุง สภาพแวดลอ้มหอพกั พฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลนกัเรียน ให้บริการ
หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียนหอพกั พฒันาไอซีที พฒันากลุ่มงาน
กิจการนกัเรียนและหอพกั

756,000.00          189,000.00          189,000.00          189,000.00          189,000.00          

141 63-65101 5.1 ปรับปรุงซ่อมแซมหอพกั 756,000.00          189,000.00          189,000.00          189,000.00          189,000.00          

1 พฒันาหอพกั 496,000.00          

2 ปรับปรุงภูมิทศัน์หอพกั 260,000.00          

142 63-70001 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2020 100,000.00          -                       -                       -                       100,000.00          

1 กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ English Camp 2020 100,000.00          
143 63-70002  พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

และสิงคโปร์ของนักเรียนในโครงการ Education Hub 300,000.00          -                       300,000.00          -                       -                       

1 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษและแลกเปล่ียนวฒันธรรม ณ ประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ของนกัเรียนในโครงการ Education Hub

300,000.00          

หมวด 7  เงนิรายได้ education hub



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

144 63-70003  โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการจัดการศึกษา

โครงการ Education Hub 1,550,000.00       470,000.00          360,000.00          300,000.00          420,000.00          

1 ค่าจา้งผูจ้ดัการโครงการ
 (20,000 x 12 เดือนx 1 คน = 240,000) 240,000.00          

2 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติจ านวน3คน
 (40,000 x 10 เดือน15วนัx 3 คน = ) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 สงัคมศึกษาฯ 1,260,000.00       

3 ค่าครุภณัฑ์ 50,000.00            

145 63-70004

 โครงการสอนเสริมด้านวชิาการเพ่ือปรับความรู้พืน้ฐานส าหรับนักเรียนช้ันม .

1-3 โครงการ Education Hub  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่

 1 ปีการศึกษา 2563

38,800.00            11,250.00             11,250.00             5,000.00               10,000.00             

1 โครงการสอนเสริมดา้นวิชาการเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนชั้นม .
1-3 โครงการ Education Hub  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563

38,800.00            

146 63-70005 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยในต่างประเทศ 500,000.00          70,000.00             -                       150,000.00          280,000.00          

1
การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ Global Link
 ณ ประเทศสิงคโปร์

100,000.00          -                       -                       -                       100,000.00          

2
การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ International
 Young Scientists Innovation Exhibition (IYSE) ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

80,000.00            -                       -                       -                       80,000.00             

3 การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ International
 Science and Invention Fair (ISIF) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

100,000.00          
-                       -                       -                       100,000.00          

4
การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ The 
International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX) ณ 
กรุงกวัลาลมัเปอร์มาเลเซีย

80,000.00            -                       -                       80,000.00             -                       



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

5 การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ รัฐเคดาห์ 
ประเทศมาเลเซีย

35,000.00            
-                       -                       35,000.00             -                       

6 การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ ลงักาวี รัฐเค
ดาห์ ประเทศมาเลเซีย

35,000.00            
-                       -                       35,000.00             -                       

7
การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ ประเทศ
เวียดนาม

70,000.00            70,000.00             -                       -                       -                       

8 การประกวด แข่งขนั และน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ (เวทีอ่ืนๆ) -                       -                       -                       -                       -                       
147 63-70006 การบริหารจัดการภายในโรงเรียน (ส ารองจ่าย) 601,300.00          150,325.00          150,325.00          150,325.00          150,325.00          

1 การบริหารจดัการภายในโรงเรียน (ส ารองจ่าย) 601,300.00          
        2,662,900.00            638,225.00            748,225.00            638,225.00            638,225.00

148 63-80001 พัฒนางานบุคลากร 1,300,000.00       325,000.00          325,000.00          325,000.00          325,000.00          

1 โครงการ/กิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพครูเพ่ือการจดัการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
(ระบุ) เดินทางไปราชการ อบรมครูในภาพรวม อบรมครูตามนโนบายของ
รัฐบาล อบรมครูตาม เป้าหมาย รร.วิทย ์พฒันาบุคลากรดา้นโครงงาน พฒันา
ดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรม

1,300,000.00       

149 63-80002 พัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 800,000.00          200,000.00          200,000.00          200,000.00          200,000.00          

1 พฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 200,000.00          

2 จดัป้ายกิจกรรมต่างๆในรอบปีของโรงเรียน (หอประชุม) 30,000.00            

3 ดูแลบ ารุงรักษะระบบน ้าในโรงเรียน 500,000.00          

4 ถงัขยะแยกประเภท 10 ถงั 20,000.00            

5 คูระบายน ้าเสียหนา้หอเภตรา 400,000.00          

6 ทางเดินโรงซกั-ธาราสวรรค-์ปาหนนั (405*1300) 400,000.00          

7 ทางเดินอาดงั-เภตรา (105*1300) 100,000.00          
154 63-80003 สัมพันธ์ชุมชน 20,000.00            5,000.00               5,000.00               5,000.00               5,000.00               

1 สมัพนัธ์ชุมชน 20,000.00            

หมวด 8 เงนิอุดหนุน



1 2 3 4
(ต.ค.62-ธ.ค.62) (ม.ค.63-มี.ค.63) (เม.ย.63-มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63)

รหัสโครงการ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
แผนการใชจ่้ายรายไตรมาส

155 63-80004 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวชิาการ ณ โรงเรียนวทิยาศาสตร์ Furukawa Reimei Junior and Senior Hight School ประเทศญี่ปุ่น110,000.00          -                       110,000.00          -                       -                       

1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa Reimei 
Junior and Senior High School ประเทศญ่ีปุ่ น

110,000.00          

156 63-80005 งบบริหารจัดการภายใน (ส ารองจ่าย) 1,014,900.00       108,225.00          108,225.00          108,225.00          108,225.00          

1 งบบริหารจดัการภายใน (ส ารองจ่าย) 1,014,900.00       
150 63-80006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 698,845.00          69,845.00             -                       -                       -                       

1 ค่ายจุดประกายนกัวิทยาศาสตร์ ม.1  141,200.00          141,200.00          -                       -                       -                       

2 ค่ายพกัแรมลูกเสือ – เนตรนารี ม. 2 110,000.00          110,000.00          -                       -                       -                       

3 ค่ายศาสตร์พระราชา ม.3 130,845.00          130,845.00          -                       -                       -                       

4 ค่ายวิชาการ (ฝึกประสบการณ์งานวิจยั)  ม. 4 316,800.00          316,800.00          -                       -                       -                       
151 63-80007 เคร่ืองแบบนักเรียน 727,100.00          727,100.00          

1 เคร่ืองแบบนกัเรียน 727,100.00          
152 63-80008 อุุปกรณ์การเรียน 336,410.00          136,410.00          200,000.00          

1 อุุปกรณ์การเรียน 336,410.00          
153 63-80007 หนังสือเรียน 808,941.00          200,000.00          200,000.00          200,000.00          208,941.00          

1 หนงัสือเรียน 808,941.00          
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-11101  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนคณติศาสตร ์

15,000.00 3 4 8 1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าในเรือ่ง
การจัดการเรยีนรู้และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นางสาวรูฮายา เจะเลาะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 

63-11201  โครงการพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัการเรียนเคม ี

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์ทางชีววิทยา 

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11301  โครงการพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัการเรียน
ชีววิทยา 

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์ทางชีววิทยา 

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11401  โครงการพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนฟิสิกส ์

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์ทางฟิสิกส ์

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11402  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความ
ปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 

30,000.00 2,3 1,2,3 2,5,8,9 1. เตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อม
เพื่อเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
รอบคัดเลือกกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

นายณัฐพล อ ามาตย์วงศ ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11501  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
ระบบควบคมุหุ่นยนต ์และอากาศ
ยานไร้คนขับ 

50,000.00 2,3,4 2 9 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อทักษะการ
แก้ปัญหา และฝึกพัฒนาการคิด 

นายจิรายุทธ แสงสิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การเรยีนการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และอากาศยานไรค้นขับให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักเรียนสมารถน าความรู้ที่
ได้ไปแข่งขันต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. เพื่อให้นักเรียนมี วัสดุ อุปกรณใ์น
การฝึกซ้อม   

อาชีพและ
เทคโนโลย ี

63-11502  โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอน
พลังงานทดแทน 

50,000.00 5 1 8,9 1. เพื่อตระหนักถึงการแกไ้ขปัญหา
ด้านวิกฤตพลังงานระยะยาว 
2. เพื่อเห็นประโยชน์ และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน 
3. เพื่อเพ่ิมคุณภาพ และออกซิเจน
ในน้ า 
4. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ ต่อยอด 
และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
5. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ 
ในการสร้างระบบ และเรยีนรู้
พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ 

นายอิสรา  ส าเร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-11503  โครงการส่งเสริมพัฒนาการการ
สอนการอาชีพและเทคโนโลย ี

60,000.00 2,3,4 2,3,4 7,8,9 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

นายสมยศ แซ่เจา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนให้มี
สภาพที่สมบูรณ ์
3. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูฯ้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เพื่อใช้
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
และส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักเรียน   

63-11601  โครงการพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

40,000.00 2,3,4,5 1,3,4 3,4,5,8 1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน
ให้กับนักเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนทราบเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบางชนิดและ
สามารถ ฝึกปฏิบตัิตามขั้นตอนต่าง 
ๆ ได้  
3. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้กับการท าโครงงานและ
งานวิจัยทางด้านการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืช 

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11602  โครงการพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัการเรียน
วิทยาศาสตร ์ม.ต้น 

60,000.00 2,3,4,6 1,2 7,3,8,10 1.เพื่อพัฒนาสนับสนุนและส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาสื่อและจัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-11701  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 139,920.00 2,3 1,3,4 2,9 1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึน้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 

นางสาวโสภิดา จันทร์
ดอน 
นายเชิดศักดิ์ หยหีรีม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 

63-11702  พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษา
มลายูและภาษาญี่ปุ่น) 

20,000.00 1,3,4 1,2,5 1,2,3,4,5 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้น
และมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศดา้น
ภาษาต่างประเทศ 
 

นางสาววนิดา  สุนทร กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 

63-11703  ส่งเสริมเยาวชนแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ 

8,000.00 2, 3, 4 1, 3 1, 2, 9 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้ไดม้ีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้าน
วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาต ิ
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีสาม 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดม้ีโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง ฝึกความ
รับผิดชอบ และการปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 

นางสาวอังคณา บุญทา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 

63-11704  การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

30,000.00 2, 3, 4 1, 3 1, 2, 5, 9 1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
ด้านภาษาเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

นางสาวอังคณา บุญทา 
นายเชิดศักดิ์ หยหีรีม 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา 

63-11801  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22,000.00 2,4,5   1, 3 1 , 2 , 3 , 4   1. ส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่ม
ส าระสั งคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. กิจกรรมให้บริการความรู้และ
แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ แ ก่ นั ก เ รี ย นและ
บุคลากรในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. พัฒนาห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
4. ฝึกมารยาทไทยให้กับนักเรียน 
 

นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

63-11802  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

15,000.00 1,2,3,4 1,3 4,5,7,8 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ใน
รายวิชาภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ครูและนักเรียนมี
สื่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่
หลากหลาย 
3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย 
4. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของครู  
๕. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนใน
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

นางถนอมพร ปีนัง,
นางสาวจริยา  จติตพงศ ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ภาษาไทยในรายการต่างๆตลอดปี
การศึกษา 

63-11803  โครงการเปิดโลกอาชีพ 8,000.00 6 2 9 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนให้มี
สภาพที่สมบูรณ ์
3. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูฯ้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เพื่อใช้
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
และส่งเสรมิการเรียนรู้ของนักเรียน   

นายสมยศ แซ่เจา 
นางณพิชา จันทวดี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-11804  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนด้าน ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

180,000.00 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 1,2 1. เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์)  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้สูงข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็น
ความส าคญัของงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 
3. ส่งเสรมิให้นักเรียนได้อนรุักษ์สบื
สานศิลปวัฒนธรรมไทยสี่ภาค 

นายณัฐพล  เทพศริ ิ กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

วิชาการ 

63-11901  โครงการ จภ.วิชาการ 62และ
Science  Fair 2020 

700,000.00 1-6 1,2,3,4 1-9 1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. จัดนิทรรศการ เสนอผลงานครู
และนักเรียน  
3. เปิดโอกาสให้ครูและนักเรยีนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ และผู้ทีส่นใจเข้ารว่ม
กิจกรรม 

63-11902  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม โรงเรยีนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุม่ภาคใต้ 

- 2 1 2 1.เพื่อเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค ณ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรงั 
2.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกท่ีดีใน
การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยดั 

นางคนึงนิตย์  ไชยมณ ี กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11903  โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
ทักษะวิชาการนักเรียน 

600,000.00 1,2,4 2,3 1,2,7,8 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความรู้ ความสามารถ และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทาง
วิชาการในระดับเดียวกัน   
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

นางสาววิไลพร  คงอินทร์ กลุ่มสาระ วิชาการ 

63-11904  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ระดับนานาชาตPิISA 

80,000.00 1,2,4 2,3 1,2,7,8 1. เพื่อประเมินคณุภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ให้ครู และนักเรียน ศักยภาพหรือ
ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง โดย PISA ปี 2021 

นางสาวสินีนาฏ 
ธรรมชาต ิ

กลุ่มสาระ วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิในการประเมนิ 
OECD (PISA) ระดับโรงเรยีน ระดบั
จังหวัด และระดับประเทศสูงขึ้น 

63-11905  โครงการสอนเสริมด้านวิชาการ 80,000.00 1 1,2 2,7 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นตามความต้องการ 
3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-
NET ให้สูงข้ึน 

นางสาวธนิษฐา  พันธ์
สว่าง 

งานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วิชาการ 

63-11906  โครงการสานสมัพันธ์กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรม ระดับ
นานาชาติ 

156,000.00 2 8,9 1 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีศักยภาพ
1.เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ด้านความสัมพันธ์อันดีต่อกันท้ังสอง
ประเทศ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนทั้งสอง
ประเทศได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาฝึกฝนการใช้ภาษา
ด้านการสื่อสาร 
3.เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพันธ์อันดี
และแลกเปลีย่นการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหวา่ง
ครูกับนักเรยีนทั้งสองประเทศ 

นางสาวอัสรีนา ตะวัน งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-11907  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์(Super 
Science High School) ประเทศ
ญี่ปุ่น 

- 1, 4 2, 3 7, 8, 9 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีศักยภาพ
และอัตราการเรียนสูงและครูได้
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ
สากล  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระเบียบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  
4. เพื่อให้นักเรียนและครูทั้งสอง
โรงเรียนไดศ้ึกษาวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพและ
มิตรภาพที่ดีต่อกัน 

นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม 
นางสาวซีต้า  ไรมันซา 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

วิชาการ 

63-11908  โครงการคลินิกวิชาการ - 1, 2, 3, 
4 

1, 2, 4, 6 2, 7, 8, 9 1. เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รกั
การอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ
และสามารถบรูณาการความรูไ้ด ้

นางสาววราภรณ์ นยิมเดชา งานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-11909  โครงการโอลิมปิกวิชาการ 20,000.00 4 2 8 1. เพื่อให้นักเรียนท่ีจะไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการไดร้ับการเตรยีม
ความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิอย่างเตม็ที่ สามารถเขา้
ร่วมการแข่งขันกับเยาวชนจากนานา
ประเทศอย่างมั่นใจ และประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขันไดม้าก
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้มีการน าประโยชน์
ที่ได้จากการด าเนินโครงการ
โอลิมปิกวิชาการมาพัฒนาและ
ปรับปรุง    
ในเนื้อหาวิชาต่อไป 

นางสาวปวันพัสตร์          
เซ่งศรีส่ง 

งานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วิชาการ 

63-11910  โครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 
และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 

- 1, 2, 3, 
4 

1, 2, 4, 6 2, 7, 8, 9 1. เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รกั
การอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ
และสามารถบรูณาการความรูไ้ด ้

นางสาววราภรณ์  นยิมเดชา งานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-11911  โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา 2563 

100,000.00 1, 2, 3, 
4 

1,2,3,5 1,5,6,7 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง
นักเรียนได้มสี่วนร่วมให้ข้อมลู 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน
ในการส่งเสริมการเรยีนรู้ และ
พัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองไดม้ีโอกาส
พบปะกับครูที่ปรึกษา ท าให้เกดิ
สัมพันธภาพที่ดรีะหว่างผูป้กครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษา
ประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่ง
จะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและร่วมกัน
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียน 

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง กลุ่มสาระ วิชาการ 

63-11912  โครงการนิเทศการสอน - 1-6 1-4 1-9 1. เพื่อน าผลประเมินการนิเทศมา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู ้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้ง
เสรมิด้านคณุธรรมจริยธรรมแก่

นางสาวบุษรินทร ์ จิตเส้ง วิชาการ วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ผู้เรยีน 
3. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  
4. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา  

63-11913  โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 20,000.00 1,2,3 4 1-5 1. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อ
ถึงกันได้ทั่วประเทศ 

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง วิชาการ วิชาการ 

63-11914  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

80,000.00 1, 2, 4, 
5, 6 

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

1. ส่งเสรมิศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาววราภรณ์  นิยม
เดชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-11915  โครงการค่ายติว O-Net  ม.6 135,000.00 1,5 1,3 2,4,5 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบ O-NET  ให้นักเรียนช้ัน ม.6 
2.  เพื่อให้ผลการทดสอบ  O-NET  
ของนักเรียนช้ัน  ม.6  สูงขึ้นกว่าเดิม 

นายแก้ว  เตี้ยเล็ก งานแนะแนว วิชาการ 

63-11916  โครงการติว GAT ม.6 25,000.00 1,5  7 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบ GAT  ให้นักเรียนช้ัน ม.6 

นายแก้ว  เตี้ยเล็ก งานแนะแนว วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2.  เพื่อให้ผลการทดสอบ  GAT  
ของนักเรียนช้ัน  ม.6  สูงขึ้นกว่าเดิม 

63-11917  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 120,000.00 3 3  1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ
อ่านหนังสือ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรัก
การอ่าน 

นางสาวอรทัย แพทย์
ศาสตร ์

วิทยบริการ วิชาการ 

63-11918  โครงการการจัดซื้อและจดัหาวสัดุ
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน  
(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 

2,100,000.
00 

4,5 6,7 1,2,3,4,5 1 เพื่อจัดซื้อและจดัหาวัสดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ์ได้เพียงพอในการน ามาใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2 เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่ามิเตอร์ และคา่หมึก 

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 

63-11919  โครงการพัฒนาหลักสตูร  
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
การวัดผล 

340,000.00 1-6 1-3 1-9 1. เพื่อวิเคราะห์ปญัหา และหา
แนวทางแก้ปัญหาจากการน า
หลักสตูรโรงเรยีนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคไปใช้ 
2. เพื่อให้การบริหารหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค และ
การน าหลักสูตรไปใช้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

นางสาวสินีนาฏ  
ธรรมชาต ิ  
นางทิพวรรณ  ธังดิน   
นางสาวสุพลา  ทองแป้น 
 

งานพัฒนา
หลักสตูร   

วิชาการ 

63-11920  โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั ในภาคใต ้

18,000.00 9,10,12
,13 

2-6 1-5 1. เพื่อจัดให้มีการประชุมและ
สัมมนาร่วมกันระหว่างตัวแทนของ
มหาวิทยาลยัพี่เลีย้งและโรงเรยีน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้

นางสาวสุพลา  ทองแป้น วิชาการ วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทางภาคใต้
ของประเทศไทย 
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีของการท างานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาในทุก
ระดับในภาคใต้ของประเทศไทยใน
อนาคต 

63-11921  โครงการศูนย์ขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการ ฯ 

- 1,2,3,4,
5,6 

1,2,3,4 7,8,9,10,11 1. เพื่อสนับสนุนให้บริการและ
พัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับครทูี่
ปฏิบัติงานในโครงการ การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ การคัดเลอืก
และพฒันาครเูพื่อเป็นวิทยากรของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
3. เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม
หัวข้อหรือกิจกรรมตามเป้าหมาย
ของโครงการฯ 
4. เพื่อจัดการอบรมเทคนิคการสอน
และปฏิบตัิการให้กับครูในโรงเรียน
เครือข่ายฯ ปลีะ 2 ครั้ง 

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง กลุ่มสาระ วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

5. มีการนิเทศตดิตามผลการจดัการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เครือข่ายฯ ปลีะ 2 ครั้ง 

63-11922  โครงการสร้างจติอาสาพัฒนา
ชุมชน 

60,000.00 1,3,4,5 2 10 1. เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม“ พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา” ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
และพื้นที่ตามมิติทางวัฒนธรรม 
2. เพื่อปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกท่ีดี
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คณุค่า 
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
3. เพื่อสร้างโอกาสให้การเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ีกันดาร
และห่างไกล , โรงเรียนในพระบรม
ราชินูปภัมภ ์
4. เพื่อสร้างทัศนยีภาพท่ีสวยงาม
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ีกันดาร
และห่างไกล ,โรงเรียนในพระบรม
ราชินูปภัมภ ์
5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีแก่
คณะครูและบุคลากรภายในองค์ 

นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-11923  พัฒนาบุุคลิกภาพครู
ภาษาต่างประเทศ 

- 3 4 8 1. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจใน
เรื่องการการจัดการเรียนรู้และ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้

นายวิจิตร นิยมเดชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษา
ต่างระเทศ 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

63-11924  การพัฒนางานบุคลากรและ
ส่งเสริมสวสัดิการ ประจ าปี
งบประมาณ 

46,000.00 3,4,5,6 2 11 1.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ของโรงเรียนจ านวนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
2. เพื่อให้การจัดสวสัดิการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างขวัญ
ก าลังใจได้อย่างมคีุณภาพและเกิด
ความพึงพอใจ 
3.  เพื่อให้การจดัระบบส านักงาน
บุคลากรมีความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ 

นายภิโชติ  เอียดเฉลมิ งานบุคลากร   บุคคล 

63-12101  โครงการพัฒนาบุคลากรครู
คณิตศาสตร ์

20,000.00 3 4 8 1. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจใน
เรื่องการการจัดการเรียนรู้และ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นางนิศาชล เอียดด ี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 

63-12201  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครสูาขาเคม ี

15,000.00 3, 4, 5, 
6 

2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรอยา่งน้อย 
80 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่าย ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางศรินยา สวาหลัง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

63-12301  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครสูาขาชีววิทยา 

15,000.00 3, 4, 5, 
6 

2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรอยา่งน้อย 
80 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่าย ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

นางกัญญ์ณพัชร เพิม่พูล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-12401  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครูฟสิิกส ์

15,000.00 3, 4, 5, 
6 

2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรอยา่งน้อย 
80 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่าย ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางเขมิกา  ทองสี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

63-12501  โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนการสอนส าหรับครู
และบุคลากร 

15,000.00 3,4 2,3 10 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในองค์กรได ้

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-12502  โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

15,000.00 2,3,4,6 1,2,3,4 1,2,5,7 1. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบตัิเกี่ยวกับจติศึกษา 
2. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบตัิจิตศึกษาเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน PBLได ้
3. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจ
และฝึกทักษะทีเ่กี่ยวกับ PLC 

นางนริศรา ไชยอัษฎาพร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-12601  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร ์ม.
ต้น 

15,000.00 3, 4, 5, 
6 

2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรอยา่งน้อย 
80 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่าย ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางสาวจันทรวรรณ พันธ์
สุริยฉาย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

63-12701  PLC กับการพัฒนาครูทุกกลุม่
สาระการเรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 

- 3 3 2,3 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
2. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

นางศุลยา  สามัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-12801  โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพครเูพื่อการจัดการเรียน
การสอนอื่นๆ (ระบุ) เดินทางไป
ราชการ อบรมครูในภาพรวม 
อบรมครตูามนโนบายของรัฐบาล 
อบรมครตูาม เป้าหมาย รร.วิทย์ 
พัฒนาบุคลากรด้านโครงงาน 
พัฒนาด้านการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 

700,000.00 3,4,5,6 2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา 
อย่างน้อยคนละ  20   ช่ัวโมงต่อป ี
2.  เพื่อให้โรงเรียนจัดงานเลี้ยงรับ 
เลี้ยงส่ง ออกเยี่ยมเยียน ทุกครั้งเมือ่
มีเหตุการณต์่างๆทั้งดีและไม่ด ี
3.  เพื่อให้ครูและบุคลากรอย่างน้อย 
50 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่ายได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางเขมิกา  ทองสี บุคลากร บุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.  เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
6.  เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 
7.  เพื่อให้ครูและบุคลากร มีขวญั 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

63-12802  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู ้  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

280,000.00 3,4,5,6 2 11 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ของโรงเรียนจ านวนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการสร้างขวัญ   
ก าลังใจในกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
2.เพื่อให้การจัดสวสัดิการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างขวัญ
ก าลังใจได้อย่างมคีุณภาพและเกิด
ความ 
พึงพอใจ 
3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีโอกาส พัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ใหม่ๆ  
ของคณะครูและบุคลากร และ
วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆจาก
สถานท่ี 

นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะ
ปลัด 

บุคลากร บุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ที่ไปศึกษาดูงานแล้วน ากลับมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนากระบวนการท างาน
ของตนเองในโรงเรียน 

63-21101  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์

25,000.00 3 4 8 1. เพื่อพัฒนาระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงข้ึน
และสูม่าตรฐานสากล  
2  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
น าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินงานการพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

นางนิศาชล  เอียดด ี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 

63-21201  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนเคม ี

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ ครุภณัฑ์
พร้อมใช้ส าหรับการทดลอง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-21301  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนชีววิทยา 

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ ครุภณัฑ์
พร้อมใช้ส าหรับการทดลอง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

63-21401  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนฟิสิกส ์

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ ครุภณัฑ์
พร้อมใช้ส าหรับการทดลอง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-21501  โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร ์

25,000.00 3,4 2,3 10 1. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้
เกิดประสิทธิภาพ 

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-21502  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 770,000.00 3,4 2,3 10 1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยในการใช้การจดัการเรียน
การสอนและการพัฒนาตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใน
การค้นหาข้อมลู เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในเรื่องตา่งๆ 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ในการฝึกซ้อม
เพื่อแข่งขันในด้านต่างๆ 

นายวิชัย บัวเนี่ยว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-21503  บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีน
การสอน 

695,000.00 6 2 11 1. เพื่อเช่าวงจรสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ที่มีเสถียรภาพในการ
ใช้งาน 
2. เพื่อจัดหาวัสดคุรุภณัฑ์ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และ ICT 
ให้มีประสิทธิภาพ 

นายวิชัย บัวเนี่ยว งาน ICT งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

3. เพื่ออบรมเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้มีความรู้
ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
4.  เพื่อจดทะเบียนโดเมนเนม และ
เช่าพ้ืนท่ี Host ส าหรับเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
5. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ICT ประจ า
ห้องเรียน ให้มีเพียงพอ และสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

63-21601  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนโลกและดาราศาสตร ์

20,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ ครุภณัฑ์
พร้อมใช้ส าหรับการทดลอง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-21602  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร ์ม.ต้น 

50,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ ครุภณัฑ์
พร้อมใช้ส าหรับการทดลอง 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-21701  โครงการจดัตั้งห้องปฎิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 

38,000.00 2,4,6 2 9 1. เพื่อจัดตั้งห้อง 3105 เป็น
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
Foreign Language Center 3 
(FLC3) ในภาคเรียนท่ี 1 

นางสาวซีต้า ไรมันซา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเ
ทศ 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ปีการศึกษา 2563 ให้มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ Resource Center 
ในภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2563 
ให้ม ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ศึกษา ค้นคว้าและฝึกฝน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล มีทัศนคติที่ดตี่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

63-21801  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน (Shop 2) 

10,000.00 6 2 9 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานช่าง (Shop 2) 
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การเรยีนการสอนวิชาการท าขนม
และอาหาร 
 

นายสมยศ แซ่เจา 
นางณพิชา จันทวดี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 

63-21802  สื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลสึกษา 

50,000.00 5 1 6 1. เพื่อส่งเสรมิการออก าลังกาย 
2. เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกฬีา 
3. เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและ
ความสามัคค ี

ว่าท่ีร้อยตรสีุรศักดิ์ เสม็
หมาน 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

4. เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีม
และรูจ้ักการเป็นผู้น าและผู้ตามทดีี 
5. เพื่อส่งการมีน้ าใจนักกีฬา มี
คุณธรรมจริยธรรม 
6. เพื่อจัดท าสื่อการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

63-22101  โครงการบ ารุงรักษาครภุณัฑ์
วิทยาศาสตร ์

70,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ ์
2. เพื่อฝึกกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,3,4,5 และ 6 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียนในห้องเรียน 

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-22102  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

300,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ ์
 

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-22103  โครงการปรับปรุงบอรด์บุคลากร 20,000.00 3,4,5,6 2 11 1. การบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างและ
ระบบการบริหารที่มีความคล่องตวั
สูง  
2. การจัดผังบรหิารตามสายงานรวม
บุคลากรทั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นการ

นางหฤทัย เวชศาสตร์ 
เนตรจรัสแสง 

บุคลากร บุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ประชาสมัพันธ์ให้ท่ังบุคลากร
ภายนอกองค์กรรับทราบได้ทางหนึ่ง 
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ต าแหน่งและหนา้ที่ของบุคลากร 
4.  มีความชัดเจนในการล าดับการ
ท างานภายในองค์กร 
5.  เพื่อให้การจดัระบบส านักงาน
บุคลากรมีความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ 

63-22104  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
โสตทัศนศึกษา 

200,000.00 3,4,6 1,2,3 11 1.เพื่อให้ระบบกระกายเสียงและ
ระบบภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.เพื่อให้ระบบกระจายเสียงเป็นไป
อย่างทั่วถึง 
3.เพื่อให้ห้องโสตทัศนศึกษาพร้อม
แก่การให้บริการในการจัดการเรียน
การสอน การประชุม อบรมต่างๆ 
4.เพื่อให้ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ
การเรยีนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

นายวุฒินันท์ สามัญ โสตทัศนศึกษา ทั่วไป 

63-22105  โครงการปรับปรุงห้องเรยีนรวม
โสตทัศนศึกษา 

100,000.00 3,4,6 1,2,3 11 1.เพื่อให้ระบบกระกายเสียงและ
ระบบภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.เพื่อให้ระบบกระจายเสียงเป็นไป
อย่างทั่วถึง 
3.เพื่อให้ห้องโสตทัศนศึกษาพร้อม
แก่การให้บริการในการจัดการเรียน
การสอน การประชุม อบรมต่างๆ 

นายวุฒินันท์ สามัญ โสตทัศนศึกษา ทั่วไป 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
พฐ

. 

มา
ตร

ฐา
น

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้น
พื้น

ฐา
น 

อุด
มก

าร
ณ

์แล
ะ

เป้
าห

มา
โร

งเร
ียน

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

4.เพื่อให้ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ
การเรยีนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

63-22106  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1,200,000.
00 

1-6 1 1-9 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรยีนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  
ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

63-22107  ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ ์ 1,100,000.
00 

6 2 11 1. เพื่อจะได้มคีรุภณัฑ์พร้อมที่จะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อได้วัสดสุ านักงานพอเพียงกบั
ความต้องการของผู้ใช้ 

นางนิศาชล เอียดด ี พัสด ุ งบประมาณ 

63-22108  หมึกพิมพ ์ 250,000.00 6 2 11 1. เพื่อจะได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ได้หมึกพิมพ์ท่ีตรงตามลักษณะ
ของเครื่องพิมพ์ 

นางนิศาชล เอียดด ี พัสด ุ งบประมาณ 

63-22109  ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 100,000.00 5 1 6 1. เพื่อส่งเสรมิการออก าลังกาย 
2. เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกฬีา 
3. เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและ
ความสามัคค ี

ว่าท่ีร้อยตรสีุรศักดิ์ เสม็
หมาน 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

4. เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีม
และรูจ้ักการเป็นผู้น าและผู้ตามทดีี 
5. เพื่อส่งการมีน้ าใจนักกีฬา มี
คุณธรรมจริยธรรม 
6. เพื่อจัดท าสื่อการเรียนการสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

63-22201  โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 45,000.00 6 2,4 11 1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุกส าหรบั
ใช้ในงานสารสนเทศ 

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม สารสนเทศ งบประมาณ 

63-22202  โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเพื่องานสารสนเทศ 

22,000.00 1,2,3,4 1,3 3,4,5 1. เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างานของครูและบุคลากร 
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปโดยราบรื่น 

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม สารสนเทศ งบประมาณ 

63-31101  การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 

240,000.00 2,3 1,2,3 2,5,8,9 1. เพื่อให้คณะครูและนักเรียนกลุม่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูื
ภาค) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
วิชาการ 
2. เพื่อให้คระครูและนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูื
ภาค) มีโอกาสน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงออกถึง
ศักยภาพและความรู้ที่ไดร้ับของตวั
นักเรียนเอง 

นางสาวชาลินี บูน า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-31102  กิจกรรมส่งเสริมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

80,000.00 2,3,4,6 1,2 3,7,8,10 1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. เพื่อฝึกกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2,3, และ5 
3. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรยีมผลงาน
เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เพือ่
การแข่งขันทั้งภายในและภายนอก 

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-31103 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1,000,000.
00 

1,2,5 1,4 1,2,3,7,9 1. เพื่อพัฒนาระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงข้ึน
และสูม่าตรฐานสากล  
2  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
น าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินงานการพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

นายสาธิต บัวด า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-31104  โครงการ Science Fair 52,000.00 1,2,5 1,4 1,2,3,7,9 1. เพื่อจัดแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในระดบั 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวนาถยา พรหม
ช่วย,นางสาวชาลินี บูน า 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงออกถึง
ศักยภาพและองค์ความรู้ในการท า
โครงงาน 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
วิญญาณการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่
ด ี
4. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความ
เป็นนักวิจัย และถ่ายทอดความรู้ทีด่ี
และมีประโยชน์ 

63-32101  โครงการการเรยีนรูผ้่านสะเตม็
ศึกษา 

30,000.00 1,2,4,5 1,3,4 1,2,3,4,5,6,
7,8 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ 
ทักษะ มาพัฒนาหรือสร้างช้ินงาน
ผ่านกิจกรรมสะเต็ม 
2. เพื่อให้จัดการอบรมให้กับ
นักเรียนหรือครูที่สนใจพิเศษ
ทางด้านการสร้างนวัตกรรม    

นายสาธิต บัวด า งานสะเตม็
ศึกษา 

วิชาการ 

63-33101  โครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร ์(math 
gifted) 

300,000.00 3 4 8 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูและ
ผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา ได้มี
ความรู้และเทคนิคในการเสาะหา 
พัฒนาและส่งเสรมินักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร ์
2. เพื่อสามารถด าเนินการจัด
การศึกษาให้แก่นักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

และสามารถเป็นศูนย์พัฒนา
ศักยภาพด้นคณิตสาสตร์ให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ต่อไป 
3. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณติศาสตร์ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

63-33102  โครงการฟังบรรยายด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

60,000.00 1,2,4,5 1,3,4 1,2,3,4,5,6,
7,8 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก เหน็
ความงาม และเห็นคณุค่าในการ
ท างานวิจัย 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดจติส านึกท่ีดใีน
ความเป็นไทย เกิดความซาบซึ้ง มี
ความภูมิใจในภมูิปัญญาไทย 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-34101  โครงการศึกษาดูงานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีและสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 
(ม.1, ม.2 และ ม.4) 

250,000.00 1,2,4,5 1,3,4 1,2,3,4,5,6,
7,8 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก เหน็
ความงาม และเห็นคณุค่าในการ
ท างานวิจัย ผ่านการศึกษาดูงาน 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดจติส านึกท่ีดใีน
ความเป็นไทย เกิดความซาบซึ้ง มี
ความภูมิใจในภมูิปัญญาไทย ผ่าน
การศึกษาดูงาน 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-34102  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 

50,000.00 4 1,3 3 1. เพื่อสร้างโอกาสใหผู้้เรียนลงพ้ืนที่
จริง สร้างช่องทางในการเข้าถึง
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่
นักเรียน 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเกีย่วกับแหล่ง

นายสุลตรณ์  หลังเกตุ , 
นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/รายละเอียดโครงการ-รหัสโครงการ-ตาม-สบว.-โรงแรมฮิป%20(3).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/รายละเอียดโครงการ-รหัสโครงการ-ตาม-สบว.-โรงแรมฮิป%20(3).xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/รายละเอียดโครงการ-รหัสโครงการ-ตาม-สบว.-โรงแรมฮิป%20(3).xlsx%23RANGE!A1


89 
 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

เรียนรู้ ศลิปวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ชาติ 
3. นักเรียนเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของแหล่งเรยีนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญัญา 
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคญัของชาติ 
4. นักเรียนเกิดความรักและหวง
แหนในภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่
ส าคัญของชาต ิ

63-35101  โครงการจติสาธารณะเพื่อสังคม 
(ปลูกป่าชายเลน) 

16,000.00 1,3,4 1,2,5 1,2,3,4,5 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มเีจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมโลกและธรรมชาต ิ

นายสาธิต บัวด า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-35102  โครงการจติสาธารณะเพื่อสังคม 
(พี่สอนน้อง) 

95,000.00 1,3,4 1,2,5 1,2,3,4,5 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้น
และมุ่งไปสู่ความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต 

นางสาววนิดา  สุนทร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-35103  โครงการพัฒนาและ
ประชาสมัพันธ์งานธนาคาร
โรงเรียน 

10,000.00 5 1 1,5 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีการออม
ทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรยีนรู้หลักการ
บริหาร และการบริการที่ถูกต้อง 

นางรุจิรา  บินต ามะหงง งานธนาคาร
โรงเรียน 

ทั่วไป 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้าน
ความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

63-35104  โครงการค่ายพุทธบุตร 50,000.00 1  3 1. เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบาย
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคและการศึกษาแห่งชาต ิ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน
ศีลธรรมให้แก่นักเรยีน 

นางสาวสุวิมล  หอ
ประยรู 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

63-35105  โครงการค่ายอิสลามน าชีวิต 50,000.00 3,4,5 1,3 3,4 1. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการอิสลามที่
ถูกต้อง 
2. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการตระหนกั
ถึงความส าคัญของบทบาทการเปน็
เยาวชนมุสลิมที่ด ี
3. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมี
บุคลิกภาพดา้นบุคลิกลักษณะซึ่ง
สอดคล้องตามหลักค าสอนของ
อิสลาม 
4. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
ภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนต่อ
ศาสนาอิสลาม 

นายนูรุดดีน แคยิหวา 
นายฮูเส็น ยาประจันทร ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

5. กลุ่มผู้เข้าร่วมไดส้ัมผสับรรยากาศ
ความรักระหว่างพ่ีน้องมุสลมิ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของ
ความสัมพันธ์ 

63-35106  โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 60,000.00 3,4,5 1,3 3,4 1. เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม 
2. เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แกโ่รงเรียน 
3. เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และวัฒนธรรมของศาสนา
อิสลาม 
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
5. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ ซึง่
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตใน
สังคม 
6. เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้
ตระหนักถึงความส าคญัและความ
ประเสริฐของเดือนรอมฎอน และ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิจริง     

นายนูรุดดีน แคยิหวา 
นายฮูเส็น ยาประจันทร ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 

63-35107  โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

50,000.00 1  3 1. เพื่อสนองและส่งเสรมินโยบาย
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคและการศึกษาแห่งชาต ิ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน
ศีลธรรมให้แก่นักเรยีน  

นางสาวสุวิมล  หอ
ประยรู 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

3. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริง  
4. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกกิจกรรมการ
ท างานเป็นทีม 

63-35108  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 110,000.00 5 1 1,5 1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค ์
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของ
ตนเอง มีวินัย ปฏิบัตติามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบตัิตาม
กฏระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่ง
คัด 

ว่าท่ี ร.ต. สุรศักดิ์ เส็ม
หมาน 

ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 

63-36101  โครงการคดัเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อช้ันม.1และม.4 ปี
การศึกษา 2563 

240,000.00 2,6 1 1-11 1.เพื่อด าเนินการคดัเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ช้ัน ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้วิธีที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นางคนึงนิตย์  ไชยมณ ี งานทะเบียน   วิชาการ 

63-36102  โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ (World Culture) 

36,000.00 5 1 1 1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนใหไ้ด้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ด้านวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ 
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีสาม 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ฝึกความ
รับผิดชอบ และการปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 

นางเพ็ญนภา รตัโนดม  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเ
ทศ 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-36103  โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนมุ 86,630.00 2,4,5 1, 3 3,4 1. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรมชุมนุม
ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
ด้านสังคม ดา้นกีฬาและอื่น ๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ
ความส าคญัของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านกีฬา
และอื่น ๆ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ 
4. เพื่อให้ครูสามารถส่งเสรมิทักษะ 
ความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน
ที่อยู่ในแต่ละชุมนุมเพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ได ้
5.เพื่อลดเวลาเรยีนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนในดา้นต่าง ๆ 
ตามความถนดัและสนใจของ
นักเรียน 
6.เพื่อตอบสนองนโยบาย 1 
โรงเรียน 1 อาชีพ 

นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-36104  โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นสตลู 20,000.00 3,5 5 2,3,4,5 1. เพื่อสืบสานและเผยแพร่ประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

นายุลตรณ์  หลังเกตุ  
นางทิพวรรณ  ธังดิน   

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-36105  โครงการนักเรียนพระราชทาน 23,000.00 2 1 1,2,3,4,5,6 1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับรางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 
2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดร้ับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 

นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

วิชาการ 

63-36106  โครงการค่ายวิชาการ 50,000.00 1,2,4,5 1,3 1-9 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้น
และมุ่งไปสู่ความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต 

นายสาธิต บัวด า กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

วิชาการ 

63-36107  โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

15,000.00 3 1 1,6,8 1. เพื่อจัดท าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

วิชาการ 

63-36108  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 

10,000.00 1 1 1,6,8,9 1. เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 
2. เพื่อส่งเสรมิการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

วิชาการ 

63-36109  โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี

25,000.00 1,3,5 1 1,6,8 1. เพื่อจัดซื้อวัสดสุ านักงานส าหรบั
กิจกรรมลูกเสือ 
2.เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ 
3. เพื่อส่งเสรมิการเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของลูกเสือ 

นายดนุรุจ  สามัญ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-36110  โครงการค่ายลูกเสือนานาชาต ิ 70,000.00 1,3,5 1 1,5,6,8 1.  เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณื
ประกอบกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตร
นารีนานาชาต ิ
2. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมค่ายลูกเสือ-
เนตรนารีนานาชาต ิ

นายดนุรุจ  สามัญ 
นายขจรจักษณ์ ภู่ร้อย 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  

วิชาการ 

63-36111  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน
ผู้มีความสามารถพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร ์

162,000.00 1,3,4 1,2,5 1,2,3,4,5 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก เหน็
ความงาม และเห็นคณุค่าในการ
ท างานวิจัย  
2 เพื่อให้นักเรียนรักการเป็นนัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์   
3. เพื่อให้นักเรียนไดส้รา้ง
ความสัมพันธ์กับนักวิจัยเพื่อเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงานของนักเรียน 

นายสาธิต บัวด า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

วิชาการ 

63-36112  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

- 2 4 7 1.  เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไป
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขา
คอมพิวเตอรไ์ด้รับการเตรียมความ
พร้อมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันกับเยาวชนจากนานา
ประเทศอย่างมั่นใจ และประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขันไดม้าก
ยิ่งข้ึน 
2.  เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการมากยิ่งขึน้ 

นายวิชัย บัวเนี่ยว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใน
โรงเรียนใหม้ีความพร้อมที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียน 

63-36113  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 
1 สาขาฟิสิกส ์

- 2 4 7 1. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับการ "ตรยีมความพร้อมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
เต็มที่  สามารถเข้าร่วมการแข่งขนั
กับเยาวชนจากนานาประเทศอย่าง
มั่นใจ และประสบความส าเรจ็จาก
การแข่งขันได้มากยิ่งข้ึน 
 2. เพื่อขยายจ านวนนักเรียนใหไ้ดม้ี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการมากยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใน
โรงเรียนใหม้ีความพร้อมที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานใน
ระดับประเทศ 

นางสาวสินีนาฏ  
ธรรมชาต ิ  
นางสาวสุพลา  ทองแป้น  
นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ ์

สอวน. วิชาการ 

63-36114  โครงการรักษ์ภาษาไทย (วันสุนทร
ภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ) 

30,000.00 2,3 1,2,4 1,2,7,8 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนักภาษาไทย  
รวมทั้งเพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุในพระองค์ที่ได้ทรงแสดง

นางสาวรอฮาณา ปะดูกา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ความห่วงใยและพระราชทาน
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  
2. เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อ
ยกมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์
ผลดยีิ่งข้ึน  
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านความคดิสร้างสรรค ์ 
และมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
5. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ความสามารถทางภาษาไทยแก่
นักเรียนตามศักยภาพ 
6. เพื่อเชิดชูเกียรตสิุนทรภู่กวีเอก
ของไทยและของโลก 
7. เพื่อส่งเสรมิและสืบสานมาดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชน
และบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนกั
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 

63-36115  โครงการวันอาเซียน และ 
International Cuture Festival 

30,000.00 2, 4, 6 1, 3 1, 3, 4, 6, 
7, 8 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างๆ 

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ 
นางสาวมนัสรินทร์  
บุญญคง 
นางเพ็ญนภา  รัต 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย กลุม่
สาระฯ สังคม
ศึกษา  

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อให้นักเรียนประสบการณ์และ
ความมั่นใจในการก้าวสู่ประชาคม
โลก 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีและมี
ความตระหนักต่อการเรยีนรู้ภาษา
ต่างๆ 
4. เพื่อสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
ให้ด ารงสืบไป 

และกลุม่สาระฯ 
ภาษาต่างประเ
ทศ 

63-36116  โครงการข้าวไทย 30,000.00 3 7,8 3.8 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติการ
อนุรักษ์ข้าวไทย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนตะหนัก 
และเห็นความส าคัญของข้าว 

นายพิชชากร  กลิ่นเขียว, 
นายฮูเส็น  ยาประจันทร,์  
นายสุลตรณ์  หลังเกตุ                                                            

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย กลุม่
สาระฯ สังคม
ศึกษา  

วิชาการ 

63-36117  ส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ทักษะกีฬา 

90,000.00 5 1 1,6 1. เพื่อส่งเสรมิการออก าลังกาย 
2. เพื่อส่งเสรมิทักษะในการเล่นกฬีา 
3. เพื่อส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาและ
ความสามัคค ี
4. เพื่อส่งเสรมิการท างานเป็นทีม
และรูจ้ักการเป็นผู้น าและผู้ตามทดีี 
5. เพื่อส่งการมีน้ าใจนักกีฬา มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ว่าท่ีร้อยตรสีุรศักดิ์ เสม็
หมาน 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

วิชาการ 

63-36118  จัดท าสาร จ.ภ.สตลู 184,600.00 5,6 2,3,4 11 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกท้ังรัฐและเอกชน ได้รับ

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม งานสารสนเทศ งบประมาณ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ทราบการด าเนินงาน ข้อมูล ข่าวสาร
โรงเรียน    

63-36119  โครงการกิจกรรมนักเรียน 102,000.00 1,3 1,3 1,6,7,8,9 1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของ
ตนเอง มีวินัย ปฏิบัตติามหลักของ
ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบตัิตาม
กฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกในความ
เป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รกั
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และยดึมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

นางทิพวรรณ ธังดิน ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 

63-36120  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

575,000.00 5 1 1,2,4,5 1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.  เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของ
ตนเอง มีวินัย ปฏิบัตตินตามหลัก
ของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของโรงเรยีนอย่าง
เคร่งครดั 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
ความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

นางทิพวรรณ  ธังดิน งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-36121  งานรักษาความปลอดภัย 670,000.00 1 2 1,4 1. เพื่อความเรียบร้อยของระบบ
การจราจรในโรงเรียน 
2. เพื่อความปลอดภยัของนักเรียน 
ครุและบุคลากรและผู้ปกครอง 
3. เพื่อรักษาทรัพย์สมบตัิของทาง
ราชการ 

ว่าท่ีร้อยตรสีุรศักดิ์ เสม็
หมาน 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

วิชาการ 

63-36122  การบริการสุขภาพ 80,000.00 1 1 6 1. เพื่อให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปอยา่ง
ดีประสิทธิภาพและทั้งถึง 
2. เพื่อค้นพบปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน 

นายอาซัลลี  ฮะยีบลิัง   งานอนามัย
โรงเรียน 

ทั่วไป 

63-36123  โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

50,000.00 6 2 11 1.  เพื่อตรวจสอบคณุภาพและผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้
2. เพื่อน าผลการตรวจสอบคณุภาพ
และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
มาจัดท าข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพ 
การจัดการศึกษา  และน ามาใช้ใน
การตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และ
ปรับปรุงคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย 

นางศุลยา  สามัญ งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

ต่อสาธารณชน 
4.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี ่

63-36124  โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

10,000.00 3 2 2,4 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
แผนงานซึ่งประกอบด้วย  งาน
แผนงาน  งานสารสนเทศ  และงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ให้มีความ
คล้องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ ์         
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศงานแผนงานอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน 
 3. เพื่อด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4. เพื่อด าเนินการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อ
ยอด 
5. เพื่อด าเนินการในการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน 

นายวิชัย  บัวเนี่ยว งานแผนงานฯ  งบประมาณ 

63-36125  พัฒนาระบบงานแผนงาน 200,000.00 3 2 2,4 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
แผนงานซึ่งประกอบด้วย  งาน
แผนงาน  งานสารสนเทศ  และงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ให้มีความ

นายวิชัย  บัวเนี่ยว งานแผนงานฯ  งบประมาณ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

คล้องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ ์         
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศงานแผนงานอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน 
 3. เพื่อด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4. เพื่อด าเนินการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อ
ยอด 
5. เพื่อด าเนินการในการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน 

63-41101  ค่าจ้างคร ู 2,160,000.
00 

6 2 11 1. จ่ายค่าจ้างเงินเดือนลูกจ้างของ
โรงเรียน  
2. จ่ายค่าประกันสังคมส่วนนายจา้ง 
สมทบให้ส านักงานประกันสังคม 
3. จ่ายเงินเดือนส่วนท่ีขึ้นขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น หรือ 2 ขั้น 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 
5. เพื่ออ านวยการความสะดวก และ 
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับทางราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-41102  ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการสอน 1,200,000.
00 

6 6 2 1. จ่ายค่าจ้างเงินเดือนลูกจ้างของ
โรงเรียน  
2. จ่ายค่าประกันสังคมส่วนนายจา้ง 
สมทบให้ส านักงานประกันสังคม 
3. จ่ายเงินเดือนส่วนท่ีขึ้นขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น หรือ 2 ขั้น 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 
5. เพื่ออ านวยการความสะดวก และ 
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับทางราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-41103  ค่าจ้างวิทยากรเสริม 270,000.00 6 2 11 1. จ่ายค่าจ้างวิทยากรเสรมิ (นาย
สันติพร ตันติหาชัย)  
2. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 
3. เพื่ออ านวยการความสะดวก และ 
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับทางราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-41104  ค่าจ้างครูต่างชาต ิ 735,000.00 2,4,6 2 9 1. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนวิธีการ
ออกเสียงท่ีถูกต้อง ช่วยฝึกทักษะ
การฟังและการพูดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความ
มั่นใจ ความกล้าแสดงออก ในการ

นางสาวซีต้า ไรมันซา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเ
ทศ 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

พูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาตมิากขึ้น
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนได้น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

63-51101  5.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่า
น้ า ค่า ) 

2,734,850.
00 

6 2 11 1. จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 
2. จ่ายค่าสาธาณูปโภค ค่าประปา 
3. จ่ายค่าสาธาณูปโภค ค่าโทรศัพท์ 
ค่าขยะ ค่าไปรษณยี์ และค่าอื่น ๆ 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 
5. เพื่ออ านวยการความสะดวก และ 
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับทางราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-52101  ยานพาหนะ 850,000.00 6 2 11 1 มีรถบริการในการจัดรับ-ส่ง
เอกสารและท ากิจกรรมอย่าง
เพียงพอ ทันต่อเวลา 
2 ครูและบุคลากร นักเรียนได้รับ
การบริการอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
3 รถที่ให้บริการมีความพร้อมในการ
ใช้งานอย่างตลอดเวลาทุกคัน 
4 เพื่อเป็นสวัสดิการและก าลังใจแก่
คณะครู บุคลากร และนักเรียน 

นางนิศาชล เอียดด ี พัสด ุ งบประมาณ 

63-53101  ค่าจ้างบุคลากร 2,900,000.
00 

2 3 8 1. จ่ายค่าจ้างเงินเดือนลูกจ้างของ
โรงเรียน  

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

งบประมาณ งบประมาณ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2.  จ่ายค่าประกันสังคมส่วนนายจา้ง 
สมทบให้ส านักงานประกันสังคม 
3.  จ่ายเงินเดือนส่วนท่ีขึ้นขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น หรือ 2 ขั้น 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 

63-53102 ปรับปรุงโรงอาหาร 100,000.00 2,5 1,3 1,6,7,8,9 1.เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้เพียงพอ 
2.เพื่อบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีให้สะอาด 
สวยงาม 
3.เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีด ี

นางพรอุมา พิทักษ ์ งานโภชนาการ
และสวสัดิการ 

ทั่วไป 

63-53103 พัฒนาระบบงานสวสัดิการ
(อุปกรณ์ต้อนรบั) 

80,000.00 2,5 3 1,6, 1.เพื่อพัฒนาระบบงานสวสัดิการ 
3.เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีด ี

นางพรอุมา พิทักษ ์ งานโภชนาการ
และสวสัดิการ 

ทั่วไป 

63-53104 ค่าจ้างบริษัทท าความสะอาด
ห้องน้ า 

550,000.00 1-6 1 1-9 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรยีนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  
ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-53105  ค่าจ้างดูแลสภาพแวดล้อม 180,000.00 1-6 1 1-9 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรยีนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  
ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ์ บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

63-61101  ค่าสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน 1,770,150.
00 

5 2 11 1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรยีนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด รม่รื่น 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
  2.เพื่อให้สภาพห้องเรียน
และอาคารสถานท่ีได้รับการดูแล
พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
  3.เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ์   บิลอับดุล
รามาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-62101  2.1 ค่าอาหารนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร ์

20,369,690
.00 

6 2 11 1.จ่ายค่าอาหารนักเรียน วันละ 110 
บาท ส าหรับการเรยีนการสอนใน
โรงเรียน 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-63101  ค่าวัสดุครุภณัฑส์ าหรับนักเรียน
ห้องวิทยาศาสตร ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าอุปกร์การเรียน 

3,352,160.
00 

2 2 8 1. เป็นค่าวัสดุครุภณัฑส์ าหรับ
นักเรียนเฉพาะ ม.1 และ ม.4  
เท่านั้น เพื่อนักเรียนได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปจนครบ 3 ปี เช่น ตู้
เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดพละ 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

งบประมาณ งบประมาณ 

63-63102  บริการงาานซักรีด 1,470,000.
00 

1 3 1 1. เพื่อบริการงานซัก-อบ-รีด ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการซักรีดในระดับด ี

 นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง ซักรีด ทั่วไป 

63-64101  4.1 ค่าจ้างครูหอพัก ค่าจา้ง
แม่บ้าน นักการหอพัก 

2,256,000.
00 

2 3 8 1. จ่ายค่าจ้างเงินเดือนลูกจ้างของ
โรงเรียน  
2.  จ่ายค่าประกันสังคมส่วนนายจา้ง 
สมทบให้ส านักงานประกันสังคม 
3.  จ่ายเงินเดือนส่วนท่ีขึ้นขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น หรือ 2 ขั้น 
4. เพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้ส าเรจ็ลลุ่วง 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

งบประมาณ งบประมาณ 

63-64102  4.2 ค่าจ้างพนักงานซักรีด 1,700,000.
00 

1 5 2 1. เพื่อให้บริการซักรดีให้กับนักเรยีน นายกิตตินันท์   ท่า
ชะมวง 

ซักรีด ทั่วไป 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-64103  4.3 ค่าล่วงเวลาบุคลากร 160,000.00 6 2 11 ค่าล่วงเวลาของ พนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ เจ้าหน้าท่ีหอพัก 
และเจา้หน้าท่ีห้องคอมพิวเตอร ์

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-65101  5.1 ปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก 756,000.00        

63-70001 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 2020 

100,000.00 2,4,6 2  1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูลไดม้ีโอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการ 
สนทนาโตต้อบโดยใช้  ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูล รู้จักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถในการ 
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สมาคมอาเซียน 

นางสาวซีต้า ไรมันซา Education 
Hub 

วิชาการ 

63-70002 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ ประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ของนักเรยีน
ในโครงการ Education Hub 

300,000.00 2,4,6 2  1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูลไดม้ีโอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการ 
สนทนาโตต้อบโดยใช้  ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

นางสาวซีต้า ไรมันซา Education 
Hub 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
พฐ

. 

มา
ตร

ฐา
น

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้น
พื้น

ฐา
น 

อุด
มก

าร
ณ

์แล
ะ

เป้
าห

มา
โร

งเร
ียน

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

สตูลสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
แลกเปลีย่นรู้ทางวิชาการและ
วัฒนธรรม 
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
สตูลรู้จักการพัฒนาตนเองและมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบั
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูส่มาคม
อาเซียน 

63-70003 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาโครงการ 
Education Hub 

1,550,000.
00 

2,4,6 2  1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้าง
นักเรียนให้มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
หลักสตูรนานาชาติ ตลอดจนปรับ
ความรู้พื้นฐาน 
เพื่อให้การเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในโครงการ 
Education Hub ให้เต็มศักยภาพ 

นางสาวซีต้า ไรมันซา Education 
Hub 

วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-70004 โครงการสอนเสริมด้านวิชาการ
เพื่อปรับความรู้พื้นฐานส าหรับ
นักเรียนช้ันม.1-3 โครงการ 
Education Hub  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

38,800.00 2,4,6 2  1. เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้าง
นักเรียนให้มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
หลักสตูรนานาชาติ ตลอดจนปรับ
ความรู้พื้นฐาน 
เพื่อให้การเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในโครงการ 
Education Hub ให้เต็มศักยภาพ 

นางสาวซีต้า ไรมันซา Education 
Hub 

วิชาการ 

63-70005 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
และการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ต่างประเทศ 

500,000.00 2, 3 1, 4 2, 5, 7, 8, 
9 

1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีศักยภาพ
และอัตราการเรียนสูงและครูได้
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ
สากล  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระเบียบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  

นางอัสลีนา ตวัน, นาย
เชิดศักดิ์  หยีหรมี 

วิเทศสัมพันธ ์ วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

4. เพื่อให้นักเรียนและครูทั้งสอง
โรงเรียนไดศ้ึกษาวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพและ
มิตรภาพที่ดีต่อกัน 
 

63-70006 การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
(ส ารองจ่าย) 

601,300.00 - - - - - - - 

63-80001 พัฒนางานบุคลากร 1,300,000.
00 

3, 4, 5, 
6 

2 11 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา 
อย่างน้อยคนละ  20   ช่ัวโมงต่อป ี
2. เพื่อให้โรงเรียนจดังานเลีย้งรับ 
เลี้ยงส่ง ออกเยี่ยมเยียน ทุกครั้งเมือ่
มีเหตุการณต์่างๆทั้งดีและไม่ด ี
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรอยา่งน้อย 
50 เปอร์เซ็นต์โดยความสมัครใจจาก
ทุกกลุ่มสาระ / งาน / ฝ่าย ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามสาขาของตนเอง 
6. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ 

นางเขมิกา  ทองสี งานบุคลากร   บุคคล 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

7. เพื่อให้ครูและบุคลากร มีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

63-80002 พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

800,000.00 1-6 1 1-9  1.เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรยีนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  
ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
2.เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีไดร้ับการดูแลพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 
3.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้

นายอัมพันธ ์บินอับดุลรา
มาน 

อาคารสถานท่ี ทั่วไป 

63-80003 สัมพันธ์ชุมชน 20,000.00 2,7,9, 
10 

1,3,6,7,8 1,4 1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรูว้ิถี
ผู้คนในท้องถิ่นโดยประสบการณต์รง 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจประเพณ๊ 
วัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ที่จะพัฒนาสู่นักเรียน 

นายฮูเส็น ยาประจันทร ์ ทั่วไป ทั่วไป 

63-80004 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ ณ โรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ Furukawa Reimei 
Junior and Senior Hight 
School ประเทศญี่ปุ่น 

110,000.00 2,3 1,4 7,8,9 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีศักยภาพ
และอัตราการเรียนสูงและครูได้
ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ
สากล  

นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม วิเทศสัมพันธ์ วิชาการ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

2. เพื่อส่งเสรมิการจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระเบียบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับสากล  
4. เพื่อให้นักเรียนและครูทั้งสอง
โรงเรียนไดศ้ึกษาวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพและ
มิตรภาพที่ดีต่อกัน 

63-80005 งบบริหารจดัการภายใน (ส ารอง
จ่าย) 

1,014,900.
00 

- - - - - - - 

63-80006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 698,845.00 1,3 1,3 1,6,7,8,9 1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าของ
ตนเอง มีวินัย ปฏิบัตติามหลักของ
ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบตัิตาม
กฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกในความ
เป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รกั
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และยดึมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

นางทิพวรรณ ธังดิน ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งาน ฝ่ายงาน 

63-80007 เครื่องแบบนักเรยีน 727,100.00 6 2 11 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อุดหนุน
เรียนฟรี) 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-80008 อุุปกรณ์การเรียน 336,410.00 6 2 11 ค่าอุปกรณ์การเรียน (อุดหนุนเรียน
ฟรี) 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

63-80007 หนังสือเรียน 808,941.00 6 2 11 1. ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดนิ 
2. มีความโปร่งใส 
3. มีปัญหาในทางปฏิบัตติามาน้อย
ที่สุด 
4. มีส่วนร่วมของภาคเีครือข่ายของ
สถานศึกษา 

นางสาวปวันพัสตร์ เซ่ง
ศรีส่ง 

การเงิน งบประมาณ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล คร้ังท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี  22  กันยายน  2562  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล แล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณดังนี้ 
ที ่  ฝ่าย จ านวนเงิน  ร้อยละรวม 

1 เงินสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 60,774,000  ร้อยละ 87.22 

 1.1 เงินสนับสนุนส่วนของโรงเรียน  28,940,000  100.00 41.53 

  
หมวดที่ 1 งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 6,347,920 21.93 9.11 

  
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับจัดหา บ ารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และ
ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน 5,540,000 19.14 7.95 

  
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 5,292,230 18.29 7.60 

  
หมวดที่ 4 งบประมาณส าหรับจ้างครูเฉพาะทางตาม
เป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 4,365,000 15.08 6.26 

  หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 7,394,850 25.55 10.61 
 1.2 เงินสนับสนุนส่วนของนักเรียน  31,834,000 100.00 45.69 
  หมวดที่ 6 งบประมาณส าหรับนักเรียนประจ า 31,834,000 100.00 45.69 
2 เงินห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education   3,088,800 100.00 4.43 
3 เงินอุดหนุน และ รายได้อ่ืนๆ 5,816,196 100.00 8.35 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,678,996  100.00 

 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ได ้

 

         
ลงชื่อ 

                                                                         
             (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 



การอนุมัติการใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล จัดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ด้วย
ความเห็นพ้องร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ฉบับนี้  
และจะให้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละก าลังกาย ก าลังใจ  ก าลังสติปัญญา ก าลังทรัพย์ 
และเวลา  สนับสนุนให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ของโรงเรียนฉบับนี้ให้จงได้ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย สตูล 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลงชื่อ 
(นายวรรโณ  เวชศาสตร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ที ่๑๘๐/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

........................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเสม็ดขำว 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ  มีหน้าที่  พิจารณารางงบประมาณรายจาย โดยพิจารณา 
รายละเอียดจากแผนงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมกำรชุดที่ ๑  
  ๑) นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงนิติมำ  มณีวิทย์    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓) นำยสมพร  ทิศเมือง    รองประธำนกรรมกำร  
  ๔) นำยธรรมศักดิ์  ปำนยิ่ง   รองประธำนกรรมกำร  
  ๕) นางยินดี  ชูนวล    กรรมการ   
  ๖) นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ   กรรมการ  
  ๗) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   กรรมการ 
  ๘) นางทิพวรรณ  ธังดิน    กรรมการ 
  ๙) นางเขมิกา  ทองสี    กรรมการ 
  ๑๐) นายแก้ว  เตี้ยเล็ก    กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง     กรรมการ  
  ๑๓)  นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล  กรรมการ 

     ๑๔)  นางมลิวัลย์  ปาณะศรี   กรรมการ 
     ๑๕)  นางศุลยา  สามัญ    กรรมการ 
     ๑๖)  นายสาธิต  บัวด า    กรรมการ 
    ๑๗)  นายอนัน  จันทรัตน์    กรรมการ 
    ๑๘)  นายวิจิตร  นิยมเดชา   กรรมการ 
    ๑๙)  นางสาวซีต้า  ไรมันซา     กรรมการ 
    ๒๐)  นางถนอมพร  ปีนัง    กรรมการ 
    ๒๑)  นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   กรรมการ 
    ๒๒)  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เส็มหมาน   กรรมการ 
    ๒๓)  นายสมยศ  แซ่เจา    กรรมการ 
    ๒๔)  นายณัฐพล  เทพศิริ    กรรมการ 
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    ๒๕)  นางคนึงนิตย์   ไชยมณี   กรรมการ 
    ๒๖)  นางสาววิไลพร  คงอินทร์      กรรมการ 
    ๒๗)  นายณัฐพล  อ ามาตย์วงศ์   กรรมการ 

  ๒๘)  นางอัสลีนา  ตวัน    กรรมการ 
    ๒๙)  นายดนุรุจ  สามัญ    กรรมการ   
    ๓๐)  นางสาวอรทัย  แพทย์ศาสตร์   กรรมการ 
    ๓๑)  นายชาลิน  ตาเดอิน    กรรมการ 
    ๓๒)  นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ   กรรมการ 

  ๓๓)  นางสาวจันทิดา  จาปัง   กรรมการ 
    ๓๔)  นายวุฒินันท์  สามัญ   กรรมการ 

๓๕)  นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน  กรรมการ 
๓๖)  นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง   กรรมการ 
๓๗)  นายฮูเส็น  ยาประจันทร์   กรรมการ 
๓๘)  นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนีย์      กรรมการ 
๓๙)  นางสาวพรอุมา  พิทัก   กรรมการ 
๔๐)  นายตาริค  หลงจิ    กรรมการ 
๔๑)  นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง   กรรมการ 

  ๔๒)  นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว  กรรมการ 
๔๓)  นายสุชาติ  บิลังโหลด   กรรมการ 

  ๔๔)  นายสัลมาน  เส็นติระ   กรรมการ 
  ๔๕)  นางสาวสุนีย์  ทิพมณี   กรรมการ 

    ๔๖)  นางสาวโยทะกา  บูเก็ม   กรรมการ 
    ๔๗)  นางสาวอุสนา ฉิมเรือง   กรรมการ 
    ๔๘)  นางสาวผาณิดา  แลหมัน   กรรมการ 
    ๔๙)  นางสาวสารีณี บูเก๊ะเจ๊ะลี   กรรมการ 
    ๕๐)  นำงนิศำชล  เอียดดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๕๑)  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๕๒)  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 

คณะกรรมกำรชุดที่ ๒  
 

   ๑) นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 
   ๒) นำงนิติมำ  มณีวิทย์    รองประธำนกรรมกำร 
   ๓) นำยสมพร  ทิศเมือง    รองประธำนกรรมกำร  
   ๔) นำยธรรมศักดิ์  ปำนยิ่ง   รองประธำนกรรมกำร  
   ๕) นางยินดี  ชูนวล    กรรมการ   
   ๖) นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ   กรรมการ  
   ๗) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   กรรมการ 
   ๘) นางทิพวรรณ  ธังดิน    กรรมการ 
   ๙) นางเขมิกา  ทองสี    กรรมการ 
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   ๑๐) นายแก้ว  เตี้ยเล็ก    กรรมการ 
   ๑๑) นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  กรรมการ  

   ๑๒)  นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง     กรรมการ 
  ๑๓)  นางศุลยา  สามัญ    กรรมการ 
  ๑๔)  นางสาวผาณิดา  แลหมัน   กรรมการ 
  ๑๕)  นำงนิศำชล  เอียดดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๖)  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
  ๑๗)  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
   

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  ยำนพำหนะ โสตทัศนูปกรณ์  และจัดสถำนที ่มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ-
อุปกรณ ์ โสตทัศนูปกรณ์  จัดสถานที่ เตรียมงานและการบันทึกภาพ อาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 
   ๒.๑  นำงสำวพรอุมำ  พิทัก    ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒  นางสาวศิริพร  วาเหตุ    กรรมการ   
   ๒.๓  นางสาวยันนีต้า  เตาวโต    กรรมการ 
   ๒.๔  นางสาวฟารีดา  นาวาเดช    กรรมการ 
   ๒.๕  นางสาวเมย์  สาบวช    กรรมการ 
   ๒.๖  นางสาวฝารีด้า  อาด า    กรรมการ 
   ๒.๗  นายอภินพ  แกสมาน    กรรมการ 
   ๒.๘  นำยวุฒินันท์  สำมัญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และรอบคอบ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป   
 
   ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

(นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 



 
 

 
    

 
ค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 

ที ่ ๑๗๙/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร   

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
........................................................... 

เพ่ือให้การด าเนินการประชุมจัดท าแผนนปิิััิิการ  ประจ าปีงัประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ิ.ค. ๒๕๖๒ – 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓) ของโรงเรียนวิทยาศาสิร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สิูล  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๕  กรกฎำคม  
๒๕๖๒  เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกันเกรำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
เป็นไปด้วยความเรียัร้อย จึงแผิ่งิั้งคณะกรรมการรัันิดชอัด าเนินการ  ดังิ่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม   
ให้ส าเร็จลุล่วงิามเป้าหมายที่วางไว้  ประกอัด้วย 
  ๑.๑  นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  นำงนิติมำ  มณีวิทย์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  นำยสมพร  ทิศเมือง  รองประธำนกรรมกำร   
  ๑.๔  นำยธรรมศักดิ์  ปำนยิ่ง   รองประธำนกรรมกำร  
  ๑.๕  นางยินดี  ชูนวล   กรรมการ 
  ๑.๖  นางสาวสินีนาิ  ธรรมชาิิ  กรรมการ    
  ๑.๗  นางเพ็ญนภา  รัิโนดม  กรรมการ 
  ๑.๘  นางทิพวรรณ  ธังดิน  กรรมการ 
  ๑.๙  นางเขมิกา  ทองสี   กรรมการ 
  ๑.๑๐  นายแผก้ว  เิี้ยเล็ก   กรรมการ 
  ๑.๑๑  นางสาวปาริชาินะดา เส็นสมเอียด กรรมการ 
  ๑.๑๒  นำงนิศำชล  เอียดดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑.๑๓  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดประชุม มีหน้าที่จัดเิรียม  จัดท าเอกสารประกอัการประชุมฯ     
ให้ความรู้ ประสานงาน รวัรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลนล  แผละจัดท าแผนนปิิััิิการประจ าปี
งัประมาณ ๒๕๖๓  ประกอัด้วย  

 ๒.๑  นำงนิติมำ  มณีวิทย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงนิศำชล  เอียดดี  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓  นางสาวปวันพัสิร์ เซ่งศรีส่ง   กรรมการ 
 ๒.๔  นางศุลยา  สามัญ   กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน  กรรมการ 
 ๒.๖  นางศรินยา  สวาหลัง  กรรมการ 
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 ๒.๗  นางสาวรุ่งนภา  ัุญธรรม  กรรมการ 
 ๒.๘  นางนริศรา  ไชยอัษฎาพร    กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวนาณิดา  แผลหมนั  กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางสาวสารีณี ัูเก๊ะเจ๊ะลี  กรรมการ 
 ๒.๑๑  นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑๒  นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      ๓. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร    มีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ แผสดงความคิดเห็น        
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  รวัรวมข้อมูล  น าเสนอข้อมูล  เขียนกรอั
แผละแผนนงาน/โครงการฉัััสมัูรณ์  แผละจัดส่งข้อมูลให้ทันตำมก ำหนด  ประกอัด้วย 
   ๓.๑ นำยปัญญำ  ขุนฤทธ์แก้ว  ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒ นำงนิติมำ  มณีวิทย์   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.๓ นำยสมพร  ทิศเมือง   รองประธำนกรรมกำร  
   ๓.๔ นำยธรรมศักดิ์  ปำนยิ่ง  รองประธำนกรรมกำร  
   ๓.๕ นางนิศาชล  เอียดดี   กรรมการ   
   ๓.๖ นางยินดี  ชูนวล   กรรมการ   
   ๓.๗ นางสาวสินีนาิ   ธรรมชาิิ  กรรมการ 
   ๓.๘ นางเพ็ญนภา  รัิโนดม  กรรมการ 
   ๓.๙ นางทิพวรรณ  ธังดิน   กรรมการ 
   ๓.๑๐ นางเขมิกา  ทองสี   กรรมการ  
   ๓.๑๑ นายแผก้ว  เิี้ยเล็ก   กรรมการ  
   ๓.๑๒ นางสาวปาริชาินะดา เส็นสมเอียด กรรมการ 

   ๓.๑๓ นางมลิวัลย์  ปาณะศรี  กรรมการ 
   ๓.๑๔ นางศุลยา  สามัญ   กรรมการ 
   ๓.๑๕ นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย กรรมการ 
   ๓.๑๖ นางคนึงนิิย์ ไชยมณี  กรรมการ 
   ๓.๑๗ นางรุจิรา  ัินิ ามะหงง  กรรมการ 

   ๓.๑๘ นายณัฐพล  อ ามาิย์วงศ์  กรรมการ 
   ๓.๑๙ นางสาวสุพลา  ทองแผป้น  กรรมการ 
   ๓.๒๐ นางศรินยา  สวาหลัง  กรรมการ 
   ๓.๒๑ นางสาวัุษรินทร์   จิิเส้ง  กรรมการ 
   ๓.๒๒ นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง  กรรมการ 
   ๓.๒๓ นายสาธิิ  ัวัด า    กรรมการ 
   ๓.๒๔ นางกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล   กรรมการ 

  ๓.๒๕ นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา  กรรมการ 
  ๓.๒๖ นางสาวจรัสศรี  อังศุภนิช  กรรมการ 
  ๓.๒๗ นายอนัน  จันทรัิน์     กรรมการ 
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  ๓.๒๘ นางสาวปวันพัสิร์ เซ่งศรีส่ง   กรรมการ 
  ๓.๒๙ นางอัสลีนา ิวัน   กรรมการ 
  ๓.๓๐ นางปรีดา  นลาสิงห ์  กรรมการ 
  ๓.๓๑ นายวิเชียร เฟ่ืองฟ้า  กรรมการ 
  ๓.๓๒ นายดนุรุจ  สามัญ   กรรมการ 
  ๓.๓๓ นายอิสมาแผอล หมาดโิ๊ะโส๊ะ กรรมการ 
  ๓.๓๔ นายกฤิิภัทร กาสเส็น  กรรมการ 
  ๓.๓๕ นางสาวณัฐวรา เลิศอรยิะพงษ์กุล กรรมการ 
  ๓.๓๖ นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ  กรรมการ 
  ๓.๓๗ นายวิจิิร นิยมเดชา  กรรมการ 
  ๓.๓๘ นางสาวซีิ้า ไรมันซา  กรรมการ 
  ๓.๓๙ นางสาวจิระนันิ์ สุวรรณวิหค กรรมการ 
  ๓.๔๐ นางสาวอังคณา  ัุญทา  กรรมการ 
  ๓.๔๑ นายเชิดศักดิ์  หยีหรีม  กรรมการ 
  ๓.๔๒ นายมุฮัมมัด  ดาโฮะ  กรรมการ 
  ๓.๔๓ นางสาวโสภิดา จันทรด์อน  กรรมการ 
  ๓.๔๔ นางสาววนิดา สุนทร  กรรมการ 
  ๓.๔๕ นางถนอมพร  ปีนัง   กรรมการ 
  ๓.๔๖ นางสาววิไลพร  คงอินทร์  กรรมการ 
  ๓.๔๗ นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา  กรรมการ 
  ๓.๔๘ นายสุลิรณ์  หลังเกิ ุ  กรรมการ 
  ๓.๔๙ นางสาวมนัสรินทร์ ัุญญคง  กรรมการ 
  ๓.๕๐ นายสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์ กรรมการ 
  ๓.๕๑ นางสาวสวุิมล หอประยูร  กรรมการ 
  ๓.๕๒ นายภโิชิิ เอียดเฉลิม  กรรมการ 
  ๓.๕๓ ว่าที่ ร.ิ.สุรศักดิ์ เส็มหมาน  กรรมการ 
  ๓.๕๔ นายววิิศน์ ประเสริฐศรี  กรรมการ 
  ๓.๕๕ นายอภิรักษ์  สุขาเขิน  กรรมการ 
  ๓.๕๖ นายณัฐพล  เทพศิริ  กรรมการ 
  ๓.๕๗ นายรังสิิ  รัินโสภา  กรรมการ 
  ๓.๕๘ นายสมยศ  แผซ่เจา   กรรมการ 
  ๓.๕๙ นางณพิชา  จันทวดี  กรรมการ 
  ๓.๖๐ นางสาวรุ่งนภา ัุญธรรม  กรรมการ 
  ๓.๖๑ นายกิิิินันท์  ท่าชะมวง  กรรมการ 
  ๓.๖๒ นายอดิพงษ์  หลงจิ   กรรมการ 
  ๓.๖๓ นางเยาวภา  หนูจันทร ์  กรรมการ 
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  ๓.๖๔ นางสาวพัทธนันท์   โิะ๊ปลัด กรรมการ 
  ๓.๖๕ นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง  กรรมการ 
  ๓.๖๖ นางสาวชาลิน ี ัูน า  กรรมการ 
  ๓.๖๗ นางนงรัิน์  หนูสวสัดิ์  กรรมการ 
  ๓.๖๘ นางสาวสารีณี ัูเก๊ะเจ๊ะลี  กรรมการ 
  ๓.๖๙ นายฮูเส็น  ยาประจันทร์  กรรมการ 
  ๓.๗๐ นายนูรุดดีน  แผคยิหวา  กรรมการ 
  ๓.๗๑ นายพิชชากร กลิ่นเขียว  กรรมการ 
  ๓.๗๒ นายอัมพันธ์ ัินอััดุลรามาน กรรมการ 
  ๓.๗๓ นางนริศรา ไชยอัษฎาพร  กรรมการ 
  ๓.๗๔ นางสาวอรทัย แผพทย์ศาสิร์  กรรมการ 
  ๓.๗๕ นางสูใัด๊ะ  หลงจิ   กรรมการ 
  ๓.๗๖ นางสาวนาถยา พรหมช่วย  กรรมการ 
  ๓.๗๗ นางสาวนาณิดา  แผลหมัน  กรรมการ 
  ๓.๗๘ นายนที ทองด า   กรรมการ 
  ๓.๗๙ นางสาวศุภกัญญา โอมณี  กรรมการ 
  ๓.๘๐ นายธงไทย  เวชศาสิร์  กรรมการ 
  ๓.๘๑ นางสาวรจณี รััานา  กรรมการ 
  ๓.๘๒ ว่าที่ ร.ิ.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย  กรรมการ 
  ๓.๘๓ นายวุฒินันท์  สามัญ  กรรมการ 
  ๓.๘๕ นายอิสรา  ส าเร   กรรมการ 
  ๓.๘๖ นายจิรายุทธ แผสงสิน  กรรมการ 
  ๓.๘๗ ว่าที่ ร.ิ.หญิง อรวรรณ ศรีไสยเพช  กรรมการ 
  ๓.๘๘ นางสาววิกานดา เล๊ะสัน  กรรมการ 

   ๓.๘๙ นางสาวชนฐักานิ์  เมืองเขียว กรรมการ 
   ๓.๙๐ นายสุชาิิ   ัิลังโหลด  กรรมการ 
   ๓.๙๑ นายสัลมาน   เส็นิิระ  กรรมการ 
   ๓.๙๒ นางสาวโยทะกา  ัูเก็ม  กรรมการ 

   ๓.๙๓ นางสาวอุสนา  ฉิมเรือง  กรรมการ 
   ๓.๙๔ นางสาวสุนีย์  ทิพมณี  กรรมการ 
   ๓.๙๕ นางสาวพรอุมา  พิทัก  กรรมการ 
   ๓.๙๖ นายิาริค   หลงจ ิ   กรรมการ 
   ๓.๙๗ นายอาซัลลี  ฮะยีัิลัง  กรรมการ 
   ๓.๙๘ นางสาวอลิิา   เจ๊ะง๊ะ  กรรมการ 
   ๓.๙๙ นางสาวรุ่งนภา  สิงห์เสนี  กรรมการ 
   ๓.๑๐๐ นางสาวยันนีิ้า  เิาวโิ  กรรมการ 
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   ๓.๑๐๑ นางสาวอัษฎา ไพโรจน์ัวร กรรมการ 
   ๓.๑๐๒ นางสาวจันทิดา  จาปัง  กรรมการ 
   ๓.๑๐๓ นายสักรียา   หลหีมาด  กรรมการ 
   ๓.๑๐๔ นางสาวกอักุล เล๊ะทองค า กรรมการ 
   ๓.๑๐๕ นางสาวฝาิอน๊ะ กาเส็มส๊ะ กรรมการ 
   ๓.๑๐๖ นายชาลิน  ิาเดอิน  กรรมการ 
   ๓.๑๐๗ นายอภินพ  แผกสมาน  กรรมการ 

   ๓.๑๐๘ นางศิริมา  โิ๊ะดุสน  กรรมการ 
   ๓.๑๐๙ นำยวิชัย  บัวเนี่ยว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๓.๑๑๐ นำงสำวจริยำ  จิตตพงศ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     

    ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  ยำนพำหนะ โสตทัศนูปกรณ์  และจัดสถำนที ่มีหน้าที่จัดเิรียมวัสดุ-
อุปกรณ ์ โสิทัศนูปกรณ์  จัดสถานที่ เิรียมงานแผละการัันทึกภาพ อาหาร เครื่องดื่ม แผละอ่ืนๆ  
ประกอัด้วย 
   ๔.๑  นำงสำวพรอุมำ  พิทัก  ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒  นางสาวศิริพร  วาเหิุ  กรรมการ    
   ๔.๓  นางสาวยันนีิ้า  เิาวโิ  กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาวฟารีดา  นาวาเดช  กรรมการ 
   ๔.๕  นางสาวเมย์  สาัวช  กรรมการ 
   ๔.๖  นางสาวฝารีด้า  อาด า  กรรมการ 
   ๔.๗  นายอภินพ  แผกสมาน  กรรมการ 
   ๔.๘  นายศรัณย์ รัินประพันธ์  กรรมการ 
   ๔.๙  นำยวุฒินันท์  สำมัญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รััการแผิ่งิั้งปิิััิิหน้าที่ด้วยความรัันิดชอั รอัคอั  เิ็มศักยภาพ      
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดิ่อทางราชการแผละนู้เรียนิ่อไป   
 

ทั้งนี้ ิั้งแผิ่ั ัดนี้เป็นิ้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
(นำยปัญญำ  ขุนฤทธิ์แก้ว) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
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รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล ที ่๑๗๙/๒๕๖๒ 
ก ำหนดกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎำคม  ๒๕๖๒  
 ณ ห้องกันเกรำ 

 ๐๘.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
 ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด 
 ๐๙.๐๐ น. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๓๐ น. รััประทานอาหารว่าง 
 ๑๐.๔๕ น. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ต่อ) 

๑๒.๐๐ น. พักรััประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 ๑๔.๓๐ น. รััประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๔๕ น. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 ๑๖.๓๐ น. สรุปผล และพิธีปิด 
 
หมำยเหตุ   ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแผปลงได้ิามความเหมาะสม 

 
 


