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แผนที่ยุทธศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
วิสัยทัศน

เปาประสงค

มิติผูมีสวนไดสวน
เสีย

มิติกระบวนการ
มิติคนและความรู
มิติการเงิน

โรงเรียนที่เปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพื้นที่ ที่มีผลงานเชิงประจักษดา นการพัฒนานักเรียนใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับศตวรรษที่ 21
มีความสํานึกใน
ความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให ครูเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning
ฝกทักษะทางการคิด การแกปญหา โดยการลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนมีความรูพ้ นื้ ฐานตามมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนรูอ้ ย่างมีเป้ าหมาย
นักเรียนใฝ่ เรียนรูด้ ้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ซื่อสัตย์ รูจ้ กั แบ่งปั น มีจติ อาสา
เพื่อส่วนรวม
ปรับเปลี่ยนการสอนสู่
นิเทศการสอนแบบ สร้างชุมชนวิชาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาระบบพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน
และขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนานักเรียนสู
รูปแบบ Active
Coaching
(Professional Learning
เข้มข้น (Intensive English Programs)
ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0
Learning
Communities )
เปิ ดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิน่
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงศักยภาพ
พืน้ ฐานเน้นภาษาอังกฤษ (English Programs)
สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย
สูงสุด
4.0
ปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันสําคัญ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีนานาชาติ
การจัดการดานการเงินเปนไปตามระเบียบการเบิกจายของทางราชการมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และใชจายเงินตามโครงการมีการตรวจสอบการใชเงินเพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได
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แผนปฏิบตั กิ ารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญา
บมเพาะความสําเร็จ สื่อสารสามภาษา นอมนําคําพระราชา งามสงาในพระบรมราชูปถัมภ
อัตลักษณ
เชี่ยวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพื่อสวนรวม
วิสัยทัศน
โรงเรียนทีเ่ ปนตัวเลือกอันดับตนของผูป กครองในพื้นทีท่ ี่มผี ลงานเชิงประจักษ ดานการพัฒนานักเรียน ใหเปนผูนําทีม่ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐาน
สําหรับศตวรรษที่ 21 มีความสํานึกในความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล
พันธกิจ

เปาประสงค

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอือ้ ตอการจัดการเรียนการสอนที่สรางทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0
2. พัฒนาครูและบุคลากรเขาสูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
3. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนมีรปู แบบการบริหารจัดการแบบองคกรสมัยใหม
ครูจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning
นักเรียนมีความรูพื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตร
นักเรียนใฝเรียนรู รับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย แบงบัน มีจิตอาสาเพื่อสวนรวม
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ตัวชี้วัดของเปาประสงคและผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั

หนวยงานจัดเก็บขอมูลตัวชี้วดั

เปาประสงคที่ 1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหฝกทักษะทางการคิด การแกปญ
 หา โดยการลงมือปฏิบัตจิ ริง
1.1 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการบริหารจัดการองคกร
ระดับ 4
- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา
รองผูอํานวยการ
งานทะเบียนและวัดผล
- ฝายมัธยมศึกษา
- ฝายสํานักงานผูอํานวยการ
1.2 รอยละของความสําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
เปาประสงค 2 ครูเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning
2.1 จํานวนครั้งที่ครูไดรับการพัฒนา

2.2 จํานวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษดานการสอนแบบ Active Learning

รอยละ 100

สํานักงานผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
สํานักงานผูอํานวยการ

งานนโยบายและแผน

ภาคเรียนละ 2
ครั้ง

- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา

งานบุคลากร

รอยละ 100

- ฝายมัธยมศึกษา
- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา
- ฝายมัธยมศึกษา

เปาประสงค 3 นักเรียนมีความรูพื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนรูอยางมีเปาหมาย
3.1 รอยละของหลักสูตรของแผนการเรียนที่พัฒนาหรือปรับปรุงใหนักเรียนมีความรูตาม รอยละ 80
มาตรฐานตอหลักสูตรของแผนการเรียนทั้งหมด
3.2 จํานวนผลงานเชิงประจักษที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
แผนการเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการเผยแพร ไดรับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติ

10 ผลงาน

3.3 รอยละของคาเฉลี่ยคะแนนการสอบ O-Net / NTที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

รอยละ2

- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา

- ผูชวยฝายมัธยมศึกษา
- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา

งานบุคลากร

- ผูชวยฝายมัธยมศึกษา
รองผูอํานวยการ

งานหลักสูตรและการสอน

รองผูอํานวยการ

งานทะเบียนและวัดผล

รองผูอํานวยการ

งานทะเบียนและวัดผล

- ฝายมัธยมศึกษา
- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา
- ฝายมัธยมศึกษา
- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา
- ฝายมัธยมศึกษา
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ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั

หนวยงานจัดเก็บขอมูลตัวชี้วดั

เปาประสงค 4 นักเรียนใฝเรียนรูดวยความรับผิดชอบ มีวนิ ัย ซื่อสัตย รูจักแบงปน มีจิตอาสา เพื่อสวนรวม
4.1 ระดับความสําเร็จของการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับนักเรียน

ระดับ 4

ระดับ 1 มีแผนงานและผูรับผิดชอบชัดเจน
ระดับ 2 มีการดําเนินงาน การสนับสนุน กํากับติดตาม
ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกยองชมเชย
ระดับ 4 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลูกฝงมากกวารอยละ
50 ของนักเรียนทั้งหมด
ระดับ 5 มีผลงานเปนที่ประจักษ ไดรับการเผยแพร รางวัล

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของผูม ีสวนไดสวนเสียทีม่ ีตอการบริหารจัดการองคกร
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0-1 - 0.49
ระดับ 2 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0.15 – 2.49
ระดับ 3 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 2.50 – 3.49
ระดับ 4 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.50 – 4.49
ระดับ 5 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.50 – 5.00

- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา
- ฝายมัธยมศึกษา

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา
- ผูชวยฝายมัธยมศึกษา

งานวินัยนักเรียน
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จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั จากการประกวดผลงานทางวิชาการ ระดับภาค ระดับชาติตอป
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั ระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง
ระดับ 2 จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั ระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง
ระดับ 3 จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั ระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง
ระดับ 4 จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั ระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง
ระดับ 5 จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบั ระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะ คุณธรรมนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปจจุบัน แนวโนมในอนาคตและความตองการ
ระดับ 2 ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ เชน กิจกรรมคาย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝงบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณไทย
ระดับ 3 นํากิจกรรมไปใชจัดการเรียนรู มีการกํากับติดตามนิเทศ
ระดับ 4 นักเรียนมีโอกาสและเวทีนําเสนอผลงาน
ระดับ 5 ประเมินความพึงพอใจ สะทอนคิด และ Redesign สรุปรายงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอมูลสารสนเทศ
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนานักเรียนสูศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรับเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning
กลยุทธที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสูร ปู แบบ Active Learning
กลยุทธที่ 2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching
กลยุทธที่ 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Communities )
ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเขมขน (Intensive English Programs)
กลยุทธที่ 3.2 เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเนนภาษาอังกฤษ (English Programs)
กลยุทธที่ 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กลยุทธที่ 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพสูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
กลยุทธที่ 5.1 สรางเสริมจิตอาสาเพื่อสวนรวม
กลยุทธที่ 5.2 ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันสําคัญ
กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน

7

หนวยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

1. จํานวนชองทางและ
วิธีการสื่อสารและทํา
การตลาดกิจการของ
โรงเรียน
5 ชอง ทาง/วิธีการ
2. ระดับคุณภาพของ
ขอมูลสารสนเทศ
3. ผูใชบริการระบบขอมูล
สารสนเทศทางเว็บไซต
ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
1. จํานวนจุดเชื่อมตอ
สัญญาณอินเตอรเน็ต
เพิ่มขึ้น1-2 จุดพื้นที่

รอยละ 10

คาวัสดุ 240,000 บาท
- ไวนิล/ ปายนิเทศงานประชาสัมพันธตาง ๆ
94,000 บาท
- เอกสาร โบรชัวร สื่อสิ่งพิมพ 50,000
บาท
- คูมือนักเรียน 96,000 บาท
คาใชสอย 59,400 บาท
- คาดําเนินการ website 10,000 บาท
- คาเชาพื้นที่ website 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 299,400 บาท

ต.ค.60 - ก.ย.61

2. ผูบริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียนที่พึงพอใจตอ
การใชงานอินเทอรเน็ต

รอยละ 80

1. นักเรียนเพิ่มขึ้น จากป
ที่ผานมา

รอยละ 80

ผูดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม
1.1 พัฒนาระบบพื้นฐาน 1.กิจกรรมพัฒนาขอมูล
และขอมูลสารสนเทศ
สารสนเทศและรูปแบบ
การประชาสัมพันธเชิงรุก

1.พัฒนาและเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธกิจการของ
โรงเรียน
2. เพื่อสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนสูชุมชน

2.กิจกรรมพัฒนาระบบ
พื้นฐาน อินเทอรเน็ต

3. ประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศโดยการแนะ
แนวการศึกษาตอ

1. เพื่อขยายระบบพื้นฐาน
อินเตอรเน็ตในโรงเรียน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคกรและการ
เรียนการสอน ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1. เพื่อเชิญชวนนักเรียนใหเขา
เรียนตอในโรงเรียนสาธิตฯ

ระดับ5

รอยละ 10

คาใชสอย 100,000 บาท
ปรับปรุงระบบ Internet 100,000 บาท
อุปกรณและวัสดุ AssAccess Point และ
อุปกรณ Wireless
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

ม.ค. 61

คาวัสดุ 10,000 บาท
- รางวัลในการทํากิจกรรมแนะแนว จํานวน
20×500 = 10,000 บาท
คาใชสอย 4,800 บาท คาเดินทาง 4,800

ต.ค.60-ก.ย.61

รวมทั้งสิ้น 14,800 บาท

วิฑูรย

นรินทร
เฉลิมพล

ปญจพร
ประเสริฐ

8
กลยุทธที่
1.2 พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนานักเรียนสู
ศตวรรษที่ 21 และไทย
แลนด 4.0

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

4. กิจกรรมจัดทําบัตร
นักเรียนมัธยม ศึกษาและ 1. เพื่อจัดทําระบบขอมูล
สื่อสารขอมูลสารสนเทศ สารสนเทศสื่อสารถึงนักเรียน
และผูปกครองไดรวดเร็ว

1. ผูปกครอง ครู นักเรียน
พึงพอใจตอการสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน

5. จัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศ

1. เพื่อปลูกฝงความรักและ
ผูกพันกับโรงเรียน

1.นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม

2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
นักเรียนดีเดน

2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน

เปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ90

รอยละ80

รายละเอียดงบประมาณ
คาใชสอย 264,100 บาท
(คาบัตรนักเรียน(950 คน×278บาท)
264,100 บาท
รวมทั้งสิ้น 264,100 บาท
คาวัสดุ 13,000 บาท
- วัสดุสําหรับจัดซุมแสดงความยินดี 6 ซุม@
1500 บาท = 9,000 บาท
- บายศรี จํานวน 1 อัน อันละ 4000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.ค. 61

ธรรมรัฐ

มี.ค.61

ปญจพร

ก.ค.-เม.ย.61

ศิรินภา

ก.ค.-เม.ย.61

ศิรินภา

คาใชสอย 9,875 บาท
- อาหารวางสําหรับนักเรียนมัธยมจํานวน
235 คน/25 บาท=5,875 บาท
- จางครูทําพิธีการบายศรี จํานวน 1 คน
=4,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 22,875 บาท
6.ประชุมผูปกครอง

1. เพื่อระดมความคิดสําหรับ
การพัฒนาโรงเรียน

1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมประชุม

รอยละ85

คาใชสอย 80,000 บาท
- คาอาหารวางประชุมผูปกครอง 1/2561
(1,600 ชุด×25บาท)40,000 บาท
- คาอาหารวางประชุมผูปกครอง 2/2562
(1600 ชุด×25บาท) 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

7.ประชุมเครือขาย
ผูปกครอง

2. เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางผูปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียน

1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมประชุม

รอยละ85

- คาอาหารวางประชุมเครือขาย (35
ชุด×25บาท x8) 7,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 9,500 บาท

9
กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

8.ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ

1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

1. จํานวนการประชุมไม
ต่ํากวา

8 ครั้งใน1
ปการศึกษา

คาใชสอย 99,400 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
(10,250 บาท×8ครั้ง) 82,000บาท
- คาอาหารประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
(145บาท×15คน×8ครั้ง)17,400 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ศิรินภา

พ.ค.61

ไพศาล

คาวัสดุ 2,500 บาท คาเอกสาร 2,500
รวมทั้งสิ้น 101,900 บาท
9.ประชุมสัมมนาจัดทํา
แผนงบประมาณประจําป

1. เพื่อพัฒนาและจัดทําแผน
งบประมาณประจําป

1.ผูเขารับการสัมมนามี
ความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนงบประมาณมี
ความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ 80

คาวัสดุ 4,500 บาท
- คาวัสดุและคาเอกสาร 4,500 บาท
คาใชสอย 24,000 บาท
-คาอาหารกลางวัน ครู 60คน x 150บาท x
2 มื้อ = 18,000 บาท
-คาอาหารวาง ครู 60คน x 25บาท x 4
มื้อ= 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 28,500 บาท

10.เงินเดือน/คาครองชีพ

1.เพื่อจายเงินเดือน/คาครองชีพ 1. การเบิกจายตาม
ใหกับบุคลากร
งบประมาณ

รอยละ 90

งบบุคลากร
- คาครองชีพ (21,810 เดือน×12เดือน)
261,720 บาท - เงินเดือนบุคลากร
(1,300,500 บาท×12เดือน) 15,606,000
บาท

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

รวมทั้งสิ้น 15,867,720 บาท
11.เงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนผูบริหาร

1.เพื่อจายเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนผูบริหาร

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

งบบุคลากร
- เงินประจําตําแหนง (35,000 บาท×12
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

วิรัตน

เดือน) 420,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท
12. คาจางครูตา งชาติ

1.เพื่อจายคาจางเหมาและ
คาจางอ.ตางชาติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการดานสอนดาน
ภาษาอังกฤษ

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

งบบุคลากร
- คาจางครูตางชาติ (1,378,000 บาท 8
เดือน) 11,024,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 11,024,000 บาท

2.เพื่อจายเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนผูบริหาร
13. คาจางอาจารยพิเศษ

1.เพื่อจายคาจางอ.พิเศษใน
รายวิชาที่ผูสอนขาดแคลน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

งบบุคลากร
- คาจางอาจารยพิเศษ (30,000 บาท×9
คน×8เดือน) 2,160,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,160,000 บาท

14. คาตอบแทนทํางาน
ลวงเวลา และอื่น ๆ

1.เพื่อจายเงินคาทํางาน
ลวงเวลา

15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน 1.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

งบบุคลากร
2.เพื่อจายคาทําธุรกรรมของอาจารย
ชาวตางชาติ
- คาตอบแทนอื่น ๆ 200,000 บาท
คาใชสอย - คาธรรมธุรกรรมอาจารย
ตางชาติ 46,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 246,000 บาท
คาใชสอย
- ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนประถมและมัธยม
165,000 บาท
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ถนัด

ต.ค.60-

ถนัด

รวมทั้งสิ้น 165,000 บาท

และการปฏิบัติงาน
16. สราง ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานที่
และแหลงเรียนรูใหเอื้อ
ตอการเรียนรูในศตวรรษ
ที่21

1. เพื่อสรางและซอมบํารุง
พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

17. ซอมบํารุงครุภัณฑ /
เครื่องปรับอากาศ

1.เพื่อซอมบํารุงและดูแลรักษา
ครุภัณฑและเครื่องปรับอากาศ

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

18. ซอมบํารุงรถตู /
น้ํามันเชื้อเพลิง

1.เพื่อซอมบํารุงและดูแลรักษา
ยานพาหนะ

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

รอยละ90

คาใชสอย 860,500 บาท
- ซอมบํารุงอาคารสถานที่ 860,500 บาท
คาวัสดุ 550,500 บาท
- วัสดุสําหรับนํามาซอมบํารุงอาคารสถานที่
230,500 บาท
- ปายนิเทศ สติกเกอรภายในและ
ภายนอกอาคาร 320,000 บาท
ครุภัณฑ 546,000 บาท
- ปายชื่อโรงเรียน 200,000 บาท
- ครุภัณฑหองอนุบาล 346,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,957,000 บาท
คาใชสอย 255,000 บาท
- คาซอมบํารุงกลองแขก 1 คู 15,000
บาท
- คาซอมตะโพนไทย 1 ใบ 10,000 บาท
- คาซอมเครื่องวงโย 30,000 บาท
- คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
200,000 บาท
ครุภัณฑ 76,400 บาท
- เครื่องปรับอากาศแบบตูตั้ง 2 ตัว x
38,200 บาท = 76,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 331,400 บาท
คาวัสดุ 84,000 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 7,000 ×12 =
84,000 บาท
คาใชสอย 50,000 บาท

ก.ย.61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ถนัด
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

ชาลิสา

- คาซอมบํารุงรถตู 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 134,000 บาท
19. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน - งานรับรอง

1.เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อ
เอื้ออํานวยตอระบบการ
ปฏิบัติงาน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

20. คาสาธารณูปโภค

1.คาสาธารณูปโภค(คา
โทรศัพท,คาน้ํา,คาไฟ,คาเชา
คอมฯ)

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ95

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุทําความ
สะอาดและใชในงานบานงาน

1.นักเรียนและอาจารยมี
ความพึงพอใจในความ
สะอาดของโรงเรียน

รอยละ 90

21. จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว

คาวัสดุ 300,000 บาท
- วัสดุสํานักงาน 300,000 บาท
คาใชสอย 100,000 บาท
- คาอาหารรับรอง 100,000 บาท
ครุภัณฑ 397,500 บาท
- โตะครู โตะนักเรียน 120,000 บาท
- ตูเหล็กสําหรับใสเอกสาร 10 ตู x
6,500 บาท = 65,000 บาท
- ชุดครุภัณฑโนตบุค 42,500 บาท x 5 ตัว
=212,500
รวมทั้งสิ้น 797,500 บาท
คาสาธารณูปโภค 5,312,000 บาท
- คาน้าํ 300,000 บาท
- คาไฟฟา 5,000,000 บาท
คาใชสอย 800,000 บาท
- คาเชาคอมพิวเตอร 80 เครื่อง =
800,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,112,000 บาท
คาวัสดุ 150,000 บาท
- วัสดุสาํ หรับทําความสะอาด 100,000
บาท
- วัสดุสาํ หรับงานบานงานครัว 50,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท

ไพศาล

ต.ค.60-ก.ย.61

ไพศาล

13
กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

1.เพื่อใหนักเรียนไดรับ
สวัสดิการ อาหารกลางวัน
อาหารวางนม ระดับ
ประถมศึกษาและอนุบาล

1.จํานวนนักเรียนระดับ
อนุบาล -ประถมศึกษาปที่
6 ที่ไดรับบริการ 760 คน

รอยละ 90

23. จัดซื้อวัสดุเครื่องใช
อนามัยนักเรียนระดับ
อนุบาล

1.เพื่อใหนักเรียนระดับอนุบาล
ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับของใช
อนามัย

1.นักเรียนอนุบาลที่ไดรับ
บริการจํานวน

รอยละ100

24. จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ-การดูแล
สุขภาพนักเรียน

1.เพื่อใหนักเรียนไดรับ
สวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ

1.นักเรียนที่ไดรับบริการ

รอยละ 90

22.บริการอาหาร
กลางวันและอาหารวาง

วัตถุประสงคของโครงการ

2.ความพึงพอใจตออาหาร
กลางวันและอาหารวาง

รายละเอียดงบประมาณ
คาวัสดุ 6,115,200 บาท
- นมนักเรียน (760 คน × 8 บาท×180
วัน) 1,094,400 บาท
- อาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล
(760×28×180) =3,830,400บาท
- อาหารวางนักเรียน (760×8×180) =
1,094,400 บาท
- น้ําดื่ม (12×8,000) = 96,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 6,115,200 บาท
คาวัสดุ 140,000 บาท
- ของใชอนามัยสําหรับนักเรียนอนุบาล
140,000 บาท
ที่นอน ชุดนอน แปง สบู แปรงสีฟน ยาสี
ฟนฯ
รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท
คาวัสดุ 50,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-ก.ย.61

ณัฐกูล

ก.ค.61

วันทนีย
เย็นฤดี

ก.ค.61

สุกัญญา

คาวัสดุ 1,751,335 บาท
- คาหนังสือเรียน 1,751,335 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,751,335 บาท

ก.ค.61

ไพศาล ,บุษรา

คาวัสดุ 351,335 บาท

ต.ค.60-ก.ย.61

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

25. จัดซื้อหนังสือเรียน

26. จัดทําเอกสารการ
สอน และขอสอบ
นักเรียน

1.เพื่อจัดซื้อหนังสือใหกับ
นักเรียน

1.นักเรียนระดับอนุบาลมัธยม6 ที่ไดรับหนังสือ

รอยละ100

1.เพื่อจัดทําเอกสารการสอน
และขอสอบนักเรียน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

- เอกสาร และขอสอบ 351,335 บาท
รวมทั้งสิ้น 351,335 บาท

วิยะดา
ธรรมรัฐ
พรสวรรค

14
กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
27. งานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน

วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหนักเรียนไดรับ
สวัสดิการดานการประกัน
อุบัติเหตุ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

1.นักเรียนที่ ไดรับบริการ

รอยละ100

รายละเอียดงบประมาณ
คาใชสอย 450,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
มิ.ย. 61

- คาบี้ยประกันอุบัติเหตุ 1,800คน×250
บาท=450,000 บาท

ผูดําเนินการ
วิยะดา
บุษรา

รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท
28. คาบริการสระวายน้ํา

29 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ
ทางการศึกษา

1.เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทักษะทางดานกีฬาวายน้ํา
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา

1.นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ใชบริการ

รอยละ90

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ประกอบการศึกษาเพียงพอตอ
การการเรียนการสอน

1. การเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ

รอยละ90

คาใชสอย 70,000 บาท
สระวายน้ํา 70,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท

(คาบริการ

ครุภัณฑ 1,475,370บาท
- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงแบบ
Digital 6,955 บาท
- คอมพิวเตอร ประชาสัมพันธ) 2
เครื่อง@30,000บาท= 60,000 บาท
- ชุดครุภัณฑเครื่องปริ้นเลเซอรสี 8000
บาท x 2 ตัว = 16,000 บาท
- ชุดครุภัณฑ ทัชสกรีนออลอินวัน 170000
x 2 ตัว = 340,000 บาท
- ชุดตัดสติกเกอร สกรีน เฟลค
(ประชาสัมพันธ) 50,000 บาท
- ไมโครโฟนไรสาย(ประชาสัมพันธ) 5,000
บาท
- ครุภัณฑประจําหอง
วิทยาศาสตรมัธยมศึกษา 136,615 บาท ครุภัณฑประจําหองดนตรี 88,000 บาท
- ชุดหุนยนต 10 ตัว * 24,000= 240,000
รวมทั้งสิ้น 1,475,370 บาท

ต.ค.60 - ก.ย.61

ไพศาล
ชาลิสา
ไพศาล
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

1. ครูผูสอนไดรับการ
พัฒนาการสอนแบบ
Active Learning

รอยละ 90

เม.ย. - มิ.ย. 61

2. รอยละของครูผูสอนที่
เขารวมโครงการปรับการ
สอนเปนแบบ Active
Learning

รอยละ90

คาวัสดุ 9,500 บาท
- คาเอกสาร 50 x 90 = 4,500 บาท
- คาวัสดุฝกปฏิบัติการ 5,000 บาท
คาใชสอย 54,000 บาท
- คาอาหารวาง 50 x 90 x 3 = 13,500
บาท
- คาอาหารกลางวัน 150 x 90 x 3 =
40,500 บาท
คาตอบแทน 54,000 บาท
- คาวิทยากร 1000 x 6 x 3 = 54,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 117,500 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท
- คาเอกสาร/เครื่องมือนิเทศ 5,000 บาท
คาตอบแทน 54,000 บาท
- คาวิทยากรนิเทศจากภายนอก
1,000x6x3x3 = 54,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 59,000 บาท
คาวัสดุ 30,000 บาท
- คาวัสดุฝกปฏิบัติการ 30,000 บาท
คาตอบแทน 18,000 บาท
- คาวิทยากรนิเทศจากภายนอก
1,000x6x3 = 18,000 บาท
คาใชสอย 54,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 150 x 90 x 3 =
40,500 บาท

ผูดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรับเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning
2.1 ปรับเปลี่ยนการ
สอนสูรูปแบบ Active
Learning

30. อบรมปฏิบัติการการ
เรียนรูแบบ Active
Learning สําหรับ
ครูผูสอน

1. เพื่อตอยอดศักยภาพ
ครูผูสอนดาน Active
Learning

2.2 นิเทศการสอนแบบ
Coaching

31. ปฏิบัติการนิเทศการ
สอนแบบ Coaching

1. เพื่อชวยเหลือติดตามการ
สอนของครูแบบ Active
Learning

1. ครูผูสอนไดรับการ
นิเทศแบบ Coaching

รอยละ 90

2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ
(Professional
Learning
Communities)

32. Learning
Community (PLC)32.
อบรมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning โดย
กระบวนการ

1. เพื่อถอดประสบการณการ
จัดการเรียนรูแบบ Active
Learning

1. ครูผูสอนที่เขารวม
โครงการเปนตนแบบ
จัดการเรียนรูแบบ Active
Learning

รอยละ 90

พรสวรรค
ธรรมรัฐ

ก.ค. - ส.ค. 61

พรสวรรค
ธรรมรัฐ

ส.ค. - ก.ย. 61

พรสวรรค
ธรรมรัฐ
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

Professional

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

พรสวรรค

- คาอาหารวาง 50 x 90 x 3 = 13,500
บาท
รวมทั้งสิ้น 102,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดา นภาษาเพื่อการสื่อสาร
3.3 เปดโอกาสให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีนานาชาติ

33. พัฒนาครูและ
บุคลากรรายบุคคลและ
กลุม

1.เพื่อสงเสริมความเชี่ยวชาญ
ดานการสอนและการ
ปฏิบัติงานใหกับครูและ
บุคลากร

1.ครูและบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา

รอยละ 80

คาใชสอย 80,000 บาท
- คาเดินทางและคาสมัครอบรม 80,000
บาท(คนละ5,000X16คน)

ธรรมรัฐ

รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท
34. โครงการแลกเปลี่ยน 1.เพื่อเรียนรูและเผยแพร
เรียนรูอาเซียน
วัฒนธรรมกลุมอาเซียนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ

1. นักเรียนและครูที่เขา
รวมโครงการ
2.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 90
รอยละ 80

คาใชสอย 125,000 บาท
คาจางเหมาจัดกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรม
5*25,000=125,000 บาท คาน้ํามัน 1,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 126,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย 61

วุฒินันท

มี.ค. - เม.ย. 61

พรสวรรค

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
4.1 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น สอด
รับทักษะในศตวรรษที่
21และประเทศไทย
4.0

35. ศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อ
การเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
การจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

1.ครูและบุคลากรไดรับ
การศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษา

รอยละ100

คาวัสดุ 5,000 บาท
- คาวัสดุดําเนินการ 5,000 บาท
คาใชสอย 294,820 บาท
- คาจางเหมารถบัส 15,000 x 2 x 3 =
90,000 บาท
- คาน้ํามันรถตูโรงเรียน 5,000
- คาอาหารกลางวัน 50 x 97 x 3 =
14,550 บาท
- คาอาหารวาง 25 x 2 x 97 x 3 =
14,550 บาท

ธรรมรัฐ
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กลยุทธที่

4.2 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

36. อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถิ่นสูศตวรรษที่ 21
และประเทศไทย 4.0

1.เพื่อตอยอดความกาวหนา
ของหลักสูตรสูศตวรรษที่ 21
และประเทศไทย 4.0

1. ระดับคุณภาพของ
หลักสูตร สถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น

ระดับ 3.5

- คาอาหารเย็น 280 x 97 x 2 = 54,320
บาท
- คาที่พัก 600 x 97 x 2 = 116,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 299,820 บาท
คาวัสดุ 15,000 บาท

37. พัฒนาระบบ
สวัสดิการครูและผูทาํ
คุณประโยชนแกโรงเรียน
(วันครู)

1.เพื่อสงเสริมและยกยองครู
ผูทําประโยชนแกโรงเรียน

1.จํานวนผูไดรับรางวัล

11 รางวัล

คาใชสอย 6,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 x 20 x 3 =
3,000 บาท
- คาอาหารวาง 50 x 20 x 3 = 3,000
บาท
คาตอบแทน 36,000 บาท
- คาวิทยากร 1,000 x 6 x 3 x 2 =
36,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 57,000 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท

38. พัฒนาระบบการดูแล 1.เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน
ชวยเหลือนักเรียน
รอบดานระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-6

1.นักเรียนที่ไดรับการดูแล
ชวยเหลือรอบดาน

รอยละ100

- คาวัสดุดาํ เนินการ 5,000 บาท
คาใชสอย 10,185 บาท
- คาอาหารกลางวัน ครู 97 คน x 80 บาท
= 7,760 บาท
- คาอาหารวาง ครู 97 คน x 25 บาท =
2,425 บาท
รวมทั้งสิ้น 15,185 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท
คาวัสดุ 5,000 บาท
คาตอบแทน 54,000 บาท
- คาวิทยากรคายทักษะชีวิต 3คน x 3วัน x

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.60-เม.ย.61

พรสวรรค
ธรรมรัฐ

ม.ค.-ก.พ. 61

พรสวรรค
ธรรมรัฐ
ไพศาล

มิ.ย. - ก.ค. 61

ปญจพร
สมพร
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กลยุทธที่

4.3 เปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

39 ดําเนินการสอบ
O-NET ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6

วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวมการ
สอบแขงขัน O-NET

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

1.นักเรียนที่เขารวมการ
สอบแขงขัน O-NET

รอยละ100

6ชม. x 1,000 = 54,000 บาท
คาใชสอย 105,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน 971x50 = 48,550
บาท
- คาอาหารวาง 971x50 = 48,550 บาท
- คาน้ํามันเยีย่ มบานนักเรียน 8,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 164,100 บาท
คาใชสอย 24,480 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.พ. 61

สมพร

- คาเชารถพานักเรียนไปสอบ 4 x 6,000
= 24,000 บาท
- คาอาหารครู 6 x 80 = 480 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,480 บาท

วุฒินันท

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
5.1 สรางเสริมจิต
อาสาเพื่อสวนรวม

40. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสวนพฤษศาสตร

1.เพื่อปลูกฝงจิตอาสาสราง
สิ่งแวดลอมทีด่ ี

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

5.2 ปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมโดย
กิจกรรมวันสําคัญ

41. กิจกรรมวันไหวครู

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

คาใชวัสดุ 191,800 บาท
- คา ตนไม อุปกรณ 141,800 บาท
คาวัสดุกิจกรรมคายอาสา 65,000
รวมทั้งสิ้น 206,800 บาท
คาวัสดุ 10,500 บาท
- ดอกไมโตะหมูบูชา / ดอกไมกลัด 50 ชอ
x30 บาท= 1,500 บาท
- ปาย 1 แผนx 2000บาท = 2,000 บาท
- พานคูระดับประถม 2 คูx 1,000บาท =
2,000บาท
- พานคูระดับมัธยมศึกษา 2 คูx 1,000
บาท = 2,000บาท
- ของรางวัลประกวดพาน 3 รางวัลx

ต.ค. - ก.ย. 61

จีรพรรณ ,
วธัญญา,พัทธ
นันท ,นฤทัย

มิ.ย.61

สังวาล
อนันตสมิทธ
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

42. กิจกรรมไหวครูดนตรี 1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
และนาฏศิลป
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

43. กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแหงชาติและ
วันสุนทรภู

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
จิตสํานึกรักภาษาไทย

รายละเอียดงบประมาณ
1,000บาท = 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 10,500 บาท
คาวัสดุ 16,000 บาท
- เครื่องสังเวย 2ชุด×8,000 บาท=16,000
บาท
คาใชสอย 31,000 บาท
-คาจางวงปพาทยเครื่องคู 8คน คนละ
2,000บาท=16,000บาท
- คาจางดําเนินรายการ,ผูอานโครงการ
15,000บาท
รวมทั้งสิ้น 47,000 บาท
คาวัสดุ 39,400 บาท
- วัสดุจดั นิทรรศการ 3,000 บาท
- ปายไวนิล 2 แผน x 1500บาท =
3,000บาท
- วัสดุตกแตงสถานที่ 10,000 บาท
- ของรางวัลกิจกรรมการแขงขัน 72รางวัล
x 150บาท = 10,800 บาท
- มาลัยกร 2 พวงx 300บาท = 600 บาท
- ภาพพรอมกรอบพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระเทพฯ 3,000 บาท
- รูปพรอมกรอบพอขุนรามคําแหง 3,000
บาท
- รูปพรอมกรอบสุนทรภู 2รูป/3,000
บาท= 6,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 39,400 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ยุวรัตน
ชาญชัย

มิ.ย. 61

จุไรรัตน
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

44. กิจกรรมวันตรุษจีน
(Chinese Day)

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

45. กิจกรรมวันคริสต
มาศและธุรกิจชุมชน

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

รายละเอียดงบประมาณ
คาวัสดุ 10,000 บาท
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 8,000 บาท
- ของรางวันสําหรับจัดกิจกรรม 100ชิ้น/
20บาท = 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
คาวัสดุ 55,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.พ. 61

พันทิวา

25 ธ.ค. , ก.พ. 61

วุฒินันท

มิ.ย.61

พรพิศ

- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม18,000 บาท
- ของรางวัลสําหรับจัดกิจกรรม 100ชิ้น@
25บาท = 25,000 บาท
- คาเชาเตนท 10 เตนท *1,200 =
12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 55,000 บาท

5.3 สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

46. กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

5.4 สงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียน

47. กิจกรรมวันเจาฟา
วิชาการ(งานวิชาการและ
นําเสนองาน

1.เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงศักยภาพทางวิชาการโดย
นําความรูและประสบการณที่
ไดรับมาใชในการปฏิบัติจริง

1.จํานวนนักเรียนผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารวมโครงการ

รอยละ90

คาวัสดุ 19,000 บาท
- ปายรณรงคการเลือกตั้ง 2X1,500 =
3,000
- คาถายเอกสารในลงคะแนนการเลือกตั้ง
1x2000 = 2,000
- คาเข็มคณะกรรมการนักเรียน 40x300 =
12000
- วัสดุอุปกรณ 2,000
รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
คาวัสดุ 55,000 บาท
- คาวัสดุในการนําเสนอผลงาน 50,000
บาท
- คาเอกสารประชาสัมพันธ 5,000 บาท

ประเสริฐ

ก.พ. 61

ธรรมรัฐ
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
บริหารธุรกิจ)

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

ในทางทีถ่ ูกตองเหมาะสม

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

พ.ย.-ก.ย. 61

หัสนัย

ก.ย. 61

วันทนีย

คาใชสอย 55,000 บาท
- คากรรมการตัดสินการแขงขัน5 คน
X1,000บาทX3ชม. 15,000 บาท
- คาเชาเตนท 1,000 x 10 =10,000 บาท
- คาเชาบูท 3,000 x 10 = 30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท

2.เพื่อสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
48. ฝกประสบการณ
นักศึกษาวิชาทหาร

1.เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเขารวม
เปนนักศึกษาวิชาทหาร

1.นักเรียนเขารวม
โครงการ

รอยละ90

49. กีฬาครอบครัวตัว
นอยอนุบาล

1. เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคโดยใชกีฬาเปนสื่อ

1. จํานวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

รอยละ 80

50. กีฬาสาธิตสัมพันธ
ตานยาเสพติดระดับ
มัธยมศึกษา

"1. เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
กีฬา

1.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ80

คาวัสดุ 5,000 บาท
- คาวัสดุดาํ เนินการ 5,000 บาท
คาใชสอย 29,000 บาท
- คาทึ่พัก 2 x 20 x 600 = 24,000 บาท
- คาน้าํ มัน 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 34,000 บาท
คาวัสดุ 27,410 บาท
- คาวัสดุแขงขันกีฬา 27,410 บาท
คาใชสอย 7,500 บาท
- อาหารวางและน้าํ ดื่ม (ผูปกครอง) 300 x
25 = 7,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 34,910 บาท
คาวัสดุ 256,000 บาท
- วัสดุตกแตงรูปขบวน เชียรลีดเดอร กอง
เชียรและอื่นๆ 90,000 บาท
- ชุดกีฬาผูบริหารและครู 90×900 =
81,000 บาท
- ชุดกีฬานักเรียน 250×340 = 85,000
บาท
คาใชสอย 472,500 บาท
เงินลงขัน 50,000 บาท

หัสนัย
รชา
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

51. กีฬาสาธิตสัมพันธ
ตานยาเสพติดระดับ
ประถมศึกษา

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
กีฬา

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

1.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

เปาหมาย

รอยละ80

รายละเอียดงบประมาณ
คาเชารถ 5×25,000 = 125,000 บาท
คาเชารถหกลอ 25,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 35×240×5 =
42,000 บาท
คาที่พักผูบริหาร 3×1200×5 = 18,000
บาท
- คาน้าํ มันรถตู รถปคอัพ 20,000 บาท
- คาอาหารกลางวันนักเรียน 50*250*5 =
62,500 บาท
- คาอาหารเย็นนักเรียน 100*250*4 =
100,000 บาท
- คาอาหารเชานักเรียน 30*250*4 =
30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 728,500 บาท
คาวัสดุ 177,500 บาท
- วัสดุตกแตงรูปขบวน เชียรลีดเดอร กอง
เชียร และอื่นๆ 90,000 บาท
- ชุดกีฬานักเรียน 250 × 350 = 87,500
บาท
คาใชสอย 401,420 บาท
- คาเชารถ 5×4×8,000 =160,000 บาท
- คาอาหารเย็นและกลางวันนักเรียน
250×10×60 = 150,000 บาท
- คาอาหารเชานักเรียน 250 × 3 × 30 =
20,500 บาท
- คาน้าํ มันรถตู 5,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครูและบุคลากร 27คน×240

ระยะเวลาดําเนินการ

ธ.ค. 61

ผูดําเนินการ

ถนัด
ณัฐกูล
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

52. โครงการกีฬาสีตาน
ยาเสพติด ภายในระดับ
มัธยมศึกษา

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
กีฬา

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

1.ความพึงพอใจของ
นักเรียน ในการเขารวม
โครงการ

รอยละ90

2. เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล
53. โครงการกีฬาสีตาน
ยาเสพติด ภายในระดับ
ประถมศึกษา

1. เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
กีฬา

1. ความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

54. โครงการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี

1. เพื่อสงเสริมศักยภาพดาน
กีฬา

1. นักเรียนที่ไดรับการ
สงเสริมดานกีฬา

รอยละ90

รายละเอียดงบประมาณ
บาท×4วัน=25,920บาท
- เงินลงขัน 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 578,920 บาท
คาวัสดุ 22,000 บาท
- คาน้าํ แข็ง 2,000 บาท - คาอุปกรณแต
ละสี 5,000 x 4 = 20,000 บาท
คาใชสอย 22,000 บาท
- คาเชาเต็นท 5 X1,200 = 6,000 บาท
- คาเครื่องเสียง 15,000 บาท
- คาอาหาร + เครื่องดื่ม 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 44,000 บาท

คาวัสดุ 22,000 บาท
- คาน้าํ แข็ง 2,000 บาท - คาอุปกรณแต
ละสี 5,000 x 4 = 20,000 บาท
คาใชสอย 2,000 บาท
- คาอาหาร + เครื่องดื่ม 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท
คาใชสอย 76,580 บาท
- คาอาหารนักเรียน 90×5oบาท×7วัน=
31,500 บาท
- คาเชารถ2คัน 2,500×2=5,000 บาท ×7
วัน=35,000 บาท
- เบี้ยเลี้ยงครู 240บาท×6คน)×7วัน=
10,080
รวมทั้งสิ้น 76,580 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ส.ค. 61

ผูดําเนินการ

หัสนัย
รชา

ส.ค. 61

ณัฐกูล
ถนัด

มิ.ย. - ก.ย. 61

ณัฐกูล
หัสนัย
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

1. นักเรียนที่สนใจอาชีพ
ตาง ๆ ไดเขารวมโครงการ

รอยละ 90

คาใชสอย 40,000 บาท
- คาพาหนะ 40,000 บาท
คาตอบแทน 48,000 บาท
- คาวิทยากร 1,000*4คน*6ชม*2วัน =
48,000 บาท
คาวัสดุ 20,000 บาท
- คาวัสดุฝกปฏิบัติและเอกสาร 20,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 108,000 บาท
คาตอบแทน 24,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากร 1,000*6ชม.*
2*2=24,000 บาท คาใชสอย 2,400 บาท
คาอาหารวาง24*50*2 =2,400
คาวัสดุ 20,000 บาท
คาเอกสารและวัสดุฝก20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 46,400 บาท
คาวัสดุ 419,600 บาท

55. อบรมปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้น เตรียม
แพทย สถาปนิก วิศวกร
เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ เชฟ

1. เพื่อสรางแรงบันดาลใจสู
อาชีพที่นักเรียนสนใจ

56. โครงการ คาย
วิศวกรรมพัฒนาทักษะ
ทางดานคณิตและ
วิทยาศาสตร(Gifted)

1.เพื่อสงเสริมทักษาทางดาน
วิทยาศาตร

1. นักเรียนที่ไดรับการ
สงเสริมดานวิทยาศาสตร

รอยละ 90

57. โครงการหองสมุดมี
ชีวิต

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัย 1.จํานวนที่เขาใชหองสมุด
รักการอาน

รอยละ 80

58. จัดการเรียนรูบูรณา
การ STEM Education

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝก
ทักษะการปฏิบัติจริงดาน
วิศวกรรมศาสตร

1.ความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเขารวม
โครงการ

รอยละ 90

59.โครงการ Intensive
English Program
Projects Show (ประถม
- มัธยม)

1.เพื่อนําเสนอความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนโปรแกรม
Intensive English Program
แกผูปกครอง

1. นักเรียนในโครงการได
นําเสนอผลงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

มี.ค.-เม.ย.61

จีรพรรณ
พัทธนันท
สาธินี

มี.ค. - เม ย. 61

ธรรมรัฐ

มี.ค. - เม ย. 61

รัชฏา

รวมทั้งสิ้น 419,600 บาท
คาใชสอย
- ครุภัณชุดฝกปฏิบัติกิจกรรม STEM
Education 500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
รอยละ 100 คาใชสอย 28,000 บาท
คากิจกรรมการแสดง14หอง*
2,000=28,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท

จิรพรรณ
วธัญญา
ก.พ. 61

สุดาวรรณ
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

60. โครงการEnglish
Camp (The Pine
Resort) IEP ป.4-6

1.เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
สถานการณคาย

1.จํานวน นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ 151 คน

นักเรียน
151 คน

61. โครงการEnglish
Camp (The Pine
Resort) IEP ม.1-3

1.เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
สถานการณคาย

1.จํานวน นักเรียนที่เขา
รวมโครงการ

รอยละ 100

รายละเอียดงบประมาณ
คาวัสดุจัดกิจกรรม10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 38,000 บาท
คาใชสอย 156,900 บาท
คาที่พัก 2 วัน 1 คืน (151*500 =75,500 )
คาอาหารวาง(151*50=7,550) / 7550*2
มื้อ = 15,100
คาหองพักวิทยากรและครูผูควบคุม(2100*
3= 6,300)
คายานพาหนะ (3*20,000 = 60,000)/ 2
วัน
คาตอบแทน 24,000 บาท
คาวิทยากร(1,000*6 = 6,000)/(6,000*4 =
24,000)
คาวัสดุ 15,440 บาท
ฐานกิจกรรม 5 ฐาน/ฐานละ 2,000 (5*
2,000 = 10,000) คาเอกสารประกอบการ
เรียนรู(136*40 =5,440)
รวมทั้งสิ้น 196,340 บาท
คาใชสอย 157,700 บาท
คาที่พัก 2 วัน 1 คืน (151*500 =75,500 )
คาอาหารวาง(159*50=7,950) / 7950*2
มื้อ = 15,900
คาหองพักวิทยากรและครูผูควบคุม(2100*
3= 6,300)
คายานพาหนะ (3*20,000 = 60,000)/ 2
วัน
คาตอบแทน 24,000 บาท
คาวิทยากร(1,000บาทX6ชม.X2 วันX2คน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

พ.ย. 60

ฐิตารีย

พ.ย. 60

สุดาวรรณ
วุฒินันท
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

62. โครงการField Trip
for EP and IEP (สวน
สัตวดุสติ )

วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพื่อฝกประสบการณการ
สื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติโดยตรง
2เพื่อเปนการเปดโลกกวางและ
เปดโอกาสการเรียนรูรอบ
หองเรียนของนักเรียน

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

1. นักเรียนที่เขารวม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เขารวม
โครงการ

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

รอยละ 90

= 24,000) คาวัสดุ 15,840 บาท - ฐาน
กิจกรรม 5 ฐาน/ฐานละ 2,000 (5*2,000 =
10,000)
คาเอกสารประกอบการเรียนรู (146*40 =
5,840)
รวมทั้งสิ้น 197,540 บาท
คาใชสอย 40,660 บาท
คาเขาชม นักเรียน (20*198 = 3,960)
คาเขาชม ครู(50*14 = 700)
คายานพาหนะ (4*9,000 = 36,000 )
คาวัสดุ 7,230 บาท
คาเอกสารและวัสดุฝก 7,308
รวมทั้งสิ้น 47,890 บาท

รอยละ 90

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค. -ก.ย. 61

เสาวินี

ก.ย. 61

เสาวินี

3เพื่อพัฒนาทักษะการออก
เสียงและการฟงภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
63. โครงการ EP Day
สานสัมพันธผูปกครอง

1.เพื่อนําเสนอความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนโปรแกรม
English Program

1. จํานวนนักเรียนที่เขา
รวมโครงการ 17 คน
2.นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวม
โครงการ
3.ผูปกครองมีความพึง
พอใจในการเขารวม
โครงการ

รอยละ 80

รอยละ 80

คาใชสอย 2,000 บาท
คาเชาชุดอุปกรณการแสดง2,000
คาวัสดุ 2,000 บาท คาวัสดุฝก 2,000
รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
64. โครงการ EP
English Camp เรือน
ไทย

65. กิจกรรมสรางสรรค
บูรณาการทักษะชีวิต
(ละครเพลง)ระดับ ป.1ป.6

วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความรู ความสามารถทางดาน
ทักษะภาษาอังกฤษ

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ
โรงเรียน

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม
1. นักเรียนที่เขารวม
โครงการ

เปาหมาย
รอยละ 90

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

คาตอบแทน 3,600 บาท
คาตอบแทนวิทยากร 600*6ชม.=3,600
คาวัสดุ 5,000 บาท
คาเอกสารและวัสดุฝก5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,600 บาท

ก.ย. 61

เสาวินี

2.รอยละของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

รอยละ 80

1.ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90

คาวัสดุ 53,600 บาท
- วัสดุตกแตงฉาก 9,000 บาท
- วัสดุตกแตงสถานที่ 5,000 บาท
- เครื่องสําอาง 5,000 บาท
- ปายประชาสัมพันธ 4แผน x 900บาท
= 3,600 บาท
- ชุดการแสดง 10 ชุดการแสดง
*3,000 = 30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 53,600 บาท

ม.ค. 61

สมพร

งบอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือเรียนนักเรียนปการศึกษา 2561
จํานวน 815,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 815,300 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป

มิ.ย.60 - ก.ย. 61

ไพศาล

มิ.ย..60 - ก.ย. 61

ไพศาล

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม (งบรายได)
1.2 พัฒนารูปแบบการ 66.คาหนังสือเรียน
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนานักเรียนสู
ศตวรรษที่ 21 และไทย
67. คาเครื่องแบบ
แลนด 4.0

1.เพื่อจัดซื้อหนังสือใหกับ
นักเรียน

1.นักเรียนมีหนังสือเรียน
ตรงตามหลักสูตรของ
โรงเรียน

รอยละ100

1.เพื่อจายเงินโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.นักเรียนไดรับเงิน
อุดหนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียนของโรงเรียน

รอยละ100

- คืนเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ใหกับนักเรียน/ผูปกครอง
จํานวน 680,200 บาท
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น 680,200 บาท
68.คาอุปกรณการเรียน

1.เพื่อจายเงินโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาอุปกรณการเรียนใหกับ
ผูปกครอง
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณการ
จัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียน

1.นักเรียนไดรับเงิน
อุดหนุนคาอุปกรณ
นักเรียนของโรงเรียน

รอยละ100

งบอุดหนุนทั่วไป
- คืนเงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
ใหกับนักเรียน/ผูปกครอง
จํานวน 621,900 บาท
รวมทั้งสิ้น 621,900 บาท

มิ.ย..60 -ก.ย.61

ไพศาล

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจตอวัสดุการเรียนการ
สอน

รอยละ80

พ.ย.60 - ก.ย.61

ไพศาล

70.จัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษา

1.เพื่อใชในการเรียนการสอน
ของนักเรียน
2.เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ
ความตองการของครูและ
นักเรียน

1.มีจํานวนครุภัณฑ
เพิ่มขึ้นจํานวน 2 รายการ

รอยละ100

ต.ค. - ธ.ค. 60

ไพศาล

71.ปรับปรุงหองดนตรี
สากล พรอมชุดเครื่อง
ดนตรีโยธวาธิต

1.เพื่อปรับปรุงหองดนตรีสากล
พรอมชุดเครื่องดนตรีโยธวาธิต

1.มีหองดนตรีที่ปรับเสร็จ
ตามเวลา

จํานวน 1
หอง

งบอุดหนุนทั่วไป (3,020,900 บาท)
- วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน/สื่อการ
สอน 8 กลุมสาระ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฐมวัย
1,271,650 บาท
- วัสดุการศึกษาใชในหองเรียน ตั้งแต
อนุบาล-มัธยมตอนปลาย 883,600 บาท
- วัสดุสําหรับการเรียนการสอน 900,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 3,055,250 บาท
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑเครื่องดนตรีไทยปพาทยเครื่องคู
จํานวน 1 คู 96,500 บาท
- ครุภัณฑกลองดูดาวแบบหักเหแสง
จํานวน 2 ตัว 70,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 166,500 บาท
ที่ดินและสิง่ กอสราง
- ปรับปรุงหองดนตรีสากล พรอมชุดเครื่อง
ดนตรีโยธวาทิต จํานวน 1 หอง
1,500,000 บาท

ม.ค.-ก.พ.61

ไพศาล
ยุวรัตน

69.จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดา นภาษาเพื่อการสื่อสาร (งบรายได)
3.3 เปดโอกาสให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีนานาชาติ

72. โครงการเรียนรู
วัฒนธรรมตะวันตก
(นักเรียนสายศิลปอังกฤษ มัธยมศึกษาปที่
4)

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูถึง
วัฒนธรรมในการรับประทาน
อาหารของชาวตะวันตก
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถนําระ
สบการณที่ไดรับมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวม
โครงการ

รอยละ 80

งบอุดหนุนทั่วไป
- คาวิทยากร 2คน/ 1,800 บาท = 3,600
บาท
- คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
นักเรียน 60คน/ 350บาท=21,000.บาท
รวมทั้งสิ้น 24,600 บาท

ก.ค. 61

วุฒินันท

4.2 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

73. ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือและสงเสริมพัฒนา
อยางเต็มตามศักยภาพจนเขาสู
การสอบเขามหาวิทยาลัย

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

มิ.ย. 61

ปญจพร

4.3 เปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด

74. กิจกรรมรับมือ ONET ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

1.เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบแขงขัน O-NET

1.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน O-NET
เพิ่มขึ้น

รอยละ5

2.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน O-NET
ในระดับประเทศเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

งบอุดหนุนทั่วไป (35,800 บาท)
- คาอาหารวางนักเรียนมัธยม 250 คน/25
บาท x 2 มื้อ =12,500 บาท
- คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 3 คน /600
บาท 6 ชั่วโมง = 10,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 23,300 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (118,750 บาท)
คาวัสดุ
- คาเอกสารประกอบการสอน 70คน x
100 บาท = 7,000 ประถมศึกษา
- คาเอกสารประกอบการสอน 14,000
มัธยมศึกษาคาตอบแทน
- คาวิทยากร 40 ชั่วโมง x 1,000 =
40,000 ประถมศึกษา
- คาวิทยากร 80 ชั่วโมง x 1,000 =
80,000 มัธยมศึกษาศึกษา

2.เพื่อใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอนแขงขัน O-NET
เพิ่มขึ้น

ต.ค.-ธ.ค.60 , ม.ค.ก.พ. 61

สมพร
วุฒินันท
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค.60 ,

สุภาวดี

รวมทั้งสิ้น 118,750 บาท
75. NT ระดับ
ประถมศึกษา

1.เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบแขงขัน NT
2.เพื่อใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอนแขงขัน NT เพิ่มขึ้น

.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน NT
เพิ่มขึ้น

รอยละ 5

2.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน NT ใน
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น

รอยละ 5

76. อบรมสงเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร(สสวท.)

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
ทานวิทยาศาสตร
2.เพื่อเตรียมพรอมใหกับ
นักเรียนในการเขารวมแขงขัน
สอบอัฉริยภาพทางดาน
วิทยาศาสตร (สสวท.)

1.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน
อัจฉริยภาพ(สสวท.)
เพิ่มขึ้น จากปที่ผานมา

รอยละ5

77. การเขารวมแขงขัน
งานศิลปหัตกรรมป
การศึกษา 2560

1.เพื่อใหนักเรียนไดนําความ
ความรูทางดานการเรียนมาใช
ในการแขงขัน

1.นักเรียนไดรับรางวัล
ระดับชาติ

ไมนอยกวา
10 คน

2.จํานวนรางวัลที่ไดรับ
ระดับภาค ระดับชาติ

จํานวน 10
รางวัล

2.เพื่อวัดระดับความรู
ความสามารถของนักเรียนใน
ดานตาง ๆ

งบอุดหนุนทั่วไป ( 8,800 บาท)
- คาเอกสาร 110 ชุดx 80บาท = 8,800
บาท
รวมทั้งสิ้น 8,800 บาท

งบอุดหนุนทั่วไป ( 123,250 บาท)
ต.ค.-ธ.ค.60 , ม.ค.- คาเอกสาร ป.3 = 50 คน ๆ ละ 50 บาท ก.พ. 61
=2,500 บาท
- คาเอกสาร ป.6 = 50 คน ๆ ละ 50 บาท
= 2,500 บาท
- คาอาหารวางวิทยากร 25บาท x 4คนx 5
วัน =500 บาท
- คาวิทยากร 4 คน วันละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท จํานวน 10 วัน
= 144,000บาท
รวมทั้งสิ้น 172,000 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป(174,000 บาท)
พ.ย.-ธ.ค. 60
(ดนตรี-นาฏศิลป) 6,300 บาท
- คาอาหารนักเรียน 3คน/50บาท×2วัน=
300บาท
- คาที่พักนักเรียน 3คน/600บาท×2วัน=
3,600บาท
- คาที่พักครู 2คน/600บาท×2วัน=2,400
บาท

ปาจารี

วธัญญา
พัทธนันท
พัชรา

พรสวรรค
ธรรมรัฐ
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ
3.เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถของนักเรียนใหถึง
ระดับชาติ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
(ลูกเสือ)6,300 บาท
- คาอาหารนักเรียน 22คน/50บาท×2วัน=
300บาท
- คาที่พักนักเรียน 3คน/600บาท×2วัน=
3,600บาท
- คาที่พักครู 2คน/600บาท×2วัน=2,400
บาท
(Robot) 4,410 บาท
- คาอาหารนักเรียน 15คน/50บาท×3
ครั้ง=2,250บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 3คน@240×3ครั้ง=2,160
บาท
วาดภาพ) 5,210บาท
- คาอาหารนักเรียน 25คน/50บาท=1,250
บาท
- คาที่พักนักเรียนและครู 3คน/600บาท×
1วัน=1,800บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 2คน/240×3ครั้ง=5,160
บาท
(ภาษาไทย) 5,460 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 4 คนx 240บาท = 960
บาท
- คาอาหาร 30 คนx 50บาท = 1,500
บาท
- คาที่พัก 2 คืน x 1,500บาท = 3,000
บาท
(ภาษาจีน) 2,460บาท
- ครู 2ทาน x 240 บาท x 2 ครัง้ = 960

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ
บาท
- นักเรียน 15 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง =
1,500 บาท
(สังคมฯ) 42,350บาท
- คาอาหารนักเรียน 35คนx50บาทx5มื้อ =
8,750 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 7คนx240บาทx5วัน =
8,400 บาท
- คาที่พักครูและนักเรียน 21คนx600บาท
x2วัน = 25,200
นาฏศิลป) 8,640บาท
คาอาหารนักเรียน 50 ×26 คนx 2 วัน =
2,600บาท
คาอาหารครู 80 x 2 คน x วัน = 320บาท
คาเบี้ยเลี้ยงครู 240 x 2คน x 2 วัน = 960
บาท
(การตอบปญหาสุขภาพ) 3,880บาท
คาอาหารนักเรียน (8x50 = 400x3
=1,200)
คาเบี้ยเลี้ยงครู (2x240x3 =1,440)
คาที่พักครู (10x600 = 6,000)
(คณิตศาสตร) 4,460 บาท
- เบี้ยเลี้ยงครู 4 ครั้ง 4x240 = 960
- คาอาหารนักเรียน 10 คน 10x50 = 500
- คาที่พัก 5 คน 600X5 = 3,000
(วิทยาศาสตร) 4,900 บาท
- คาอาหาร (นักเรียน) 34 x 50 =
1,700 บาท (รอบแรก)

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

78. การเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการวัดเชตุ
พลวิมลมังคลาราม

วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ความรูรอบตัวของนักเรียน

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

เปาหมาย

ไมนอยกวา
2 รางวัล

รายละเอียดงบประมาณ
- คาอาหารนักเรียน 2 คน มื้อละ 50
จํานวน 3 มื้อ = 300 (รอบ2)
- คาที่พัก 4 คน คนละ 600 บาท = 2,400
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน คนละ 250 = 500
- คาวัสดุแขงขันวาดภาพ 14,000 บาท
- คาวัสดุแขงขันภาษาจีน 1,000 บาท
- คาวัสดุแขงขันกลุมสาระสังคม 18,500
บาท
- คาวัสดุแขงขันกลุมสาระวิทย 10,685
บาท
- คาเชารถเพื่อไปสนามสอบแขงขัน 6
คัน@6,000 บาท=36,000 บาท
(การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 7,640 บาท
- คาอาหาร (นักเรียน) 20 x 50 =
1,000 บาท (รอบแรก)
- คาวัสดุแขงขัน 6,140 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน คนละ 250 = 500
รวมทั้งสิ้น 181,640 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (20,380 บาท)
- คาเอกสาร 10ชุดx100บาท = 1000
บาท
- คาเชารถ 1คันx2500บาทx3วัน =
7,500 บาท
- คาอาหารนักเรียน 10คนx50บาทx3วัน
= 1500 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 60

ประเสริฐ
มาลิก
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 60

อริศรา

ต.ค.-ธ.ค. 60

ผองศรี

ต.ค.-ธ.ค. 60

วธัญญา
สุชาดา

- คาเบี้ยเลี้ยงครู 4คนx240บาทx3วัน =
2880 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,880 บาท
79 การเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการเปด
บานสวน

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ความรูรอบตัวของนักเรียน

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

ไมนอยกวา
2 รางวัล

80. การเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร(อยุธยา)

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนทางดาน
วิทยาศาสตร

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

ไมนอยกวา
2 รางวัล

81. การเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
พัฒนา
อัจฉริยภาพ(สสวท)

1.เพื่อใหนักเรียนเขา
สอบแขงขันอัฉริยภาพดาน
วิทย-คณิต
2.เพื่อวัดความรูความสามารถ
ของนักเรียนดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร

1.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบแขงขัน
อัจฉริยภาพ(สสวท.)
เพิ่มขึ้น จากปที่ผานมา

รอยละ5

งบอุดหนุนทั่วไป(3,280 บาท)
- คาเชารถ 1คันx2500บาทx1วัน = 2500
บาท
- คาอาหารนักเรียน 6คนx50บาทx1วัน =
300บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงครู 2คนx240บาทx1วัน =
480บาท
รวมทั้งสิ้น 3,280 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (17,850 บาท)
- ฐานจรวดขวดน้ํา 4,200 บาท
- คาเอกสาร (ทํารูปเลมโครงงาน) เลมละ
150 บาท / 5 เลม 750 บาท
- ที่สูบลม 4,900บาท
- คาเชารถ 1 คัน/4,000 บาท 2วัน
=8,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 17,850 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (7,480 บาท)
- เบี้ยเลี้ยงครู 2 ครั้ง 2 x 240 = 480
บาท
- คาอาหารนักเรียน 20 คน 20 x 50
=1,000 บาท
- คาเชารถ 2 ครั้ง x2 คัน x 1500 =6,000
บาท
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ม.ค. - ก.พ. 61

มาริษา
ธนภัทร

ต.ค.-ธ.ค. 60

ธรรมรัฐ
พรสวรรค

ต.ค.-ธ.ค. 60

ธรรมรัฐ
พรสวรรค

รวมทั้งสิ้น 7,480 บาท
82. การแขงขันทักษะ
วิชาการระดับนานาชาติ
(วิทยาศาสตร)

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนทางดาน
วิทยาศาสตร

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

ไมนอยกวา
2 รางวัล

83. การแขงขันทักษะ
ทางวิชาการสวนกุหลาบ
(วิทยาศาสตร)

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนทางดาน
วิทยาศาสตร

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

ไมนอยกวา
2 รางวัล

84. การแขงขันทักษะ
วิชาการธรรมศาสตร
(วิทยาศาสตร)

1.เพื่อใหนักเรียนเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร
2.เพื่อวัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนทางดาน

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน
การแขงขันชนะเลิศ

ไมนอยกวา
2 รางวัล

งบอุดหนุนทั่วไป (8,720 บาท)
- คายานพาหนะ รสตู 2 คันๆ ละ 2,000
บาท = 4,000.00 บาท (รอบ1)
- คายานพาหนะ รถตู 1 คัน ๆ ละ 2,000
บาท 2,000.00 บาท (รอบ2)
- คาอาหาร (นักเรียน) = 25 คนx 50บาท
=1,250.00 บาท (รอบ1)
- คาอาหาร (นักเรียน) = 15 คนx 50
บาท =750.00 บาท (รอบ2)
- คาเบี้ยเลี้ยงครู จํานวน 2 คน x 240 =
480.00 บาท (รอบ1)
- คาเบี้ยเลี้ยงครู จํานวน 1 คน x 240 =
240.00 บาท (รอบ2)
รวมทั้งสิ้น 8,720 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (5,225 บาท)
- คาวัสดุแขงขัน 2,925 บาท
- คาอาหาร (นักเรียน) 6 คน ๆ ละ 50
บาท = 300บาท
- รถตู 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท = 1 x
2,000 = 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,225 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป(3,425 บาท)
- คาวัสดุแขงขัน 975 บาท
- คาอาหาร (นักเรียน) 9 x 50 = 450
บาท
- คารถตู 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

วิทยาศาสตร

85. คาใชจายในการเขา
รวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการอื่น ๆ

86. คายภาษาอังกฤษ
การคิดระดับมัธยม

1.เพื่อใหนักเรียนไดเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการตาง
ๆ
2.เพื่อใหนักเรียนนําความรู
ความสามารถเฉพาะดานปรับ
มาใชในการเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

= 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,425 บาท
1.นักเรียนไดรับรางวัล
ชนะเลิศ

ไมนอยกวา
3 รางวัล

งบอุดหนุนทั่วไป (100,000 บาท)
- คาใชสอยสําหรับใชในการเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการดานตาง ๆ
100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

ต.ค. - ธ.ค. 60

ธรรมรัฐ
พรสวรรค

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

งบอุดหนุนทั่วไป(178,100 บาท)
- คาวิทยากร 2คน/6,000บาท=12,000
บาท3วัน=72,000 บาท
- คาเอกสาร 941คน/47,050 บาท
- คาอาหารวางนักเรียน 941คน/50 บาท=
47,050 บาท
- คาวัสดุโครงการ 10ฐาน/1,200 บาท =
12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 178,100 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (67,320 บาท)
- คาวิทยากร 2คน/6,000บาท=12,000
บาท3วัน=36,000 บาท
- คาเอกสาร 533คน/40บาท = 21,320
บาท
- คาวัสดุโครงการ 10ฐาน/1,000 บาท =
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 67,320 บาท

ต.ค. 60

วุฒินันท

ก.ค. 61

เสาวินีย

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

87. คายภาษาอังกฤษ
การคิดระดับประถม

รายละเอียดงบประมาณ

รอยละ80

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ80
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

88.โครงการวัน
วิทยาศาสตร

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

1.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก
1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ถึงความ สามารถทาง
ในการเขารวมโครงการ
วิทยาศาสตร
2.เพื่อสงเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค (งบรายได)

รอยละ 80

คาใชสอย
ไวนิล อันละ 1,000 / 2 อัน 2,000
โลรางวัล อันละ 1,000 / 5 อัน 5,000
คาวัสดุ
คาวัสดุ 5 ฐาน ๆ 1,000 = 5,000
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท

14-18ส.ค.61

วธัญญา
จีรพรรณ
มาริษา

5.1 สรางเสริมจิต
อาสาเพื่อสวนรวม

งบอุดหนุนทั่วไป (4,100 บาท)
- แกวน้ําพลาสติก 650 บาท
- ผา 4 สี 450 บาท
- ปายไวนิล 1,500 บาท
- กรวย/ธูปเทียน 1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,100 บาท

1 ก.ค. 61

ธนภัทร
นิตยา

งบอุดหนุนทั่วไป (2,200 บาท)
- พวงมาลา 700 บาท
- ปาย 1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,200 บาท

พ.ย. 60

ธนภัทร
นิตยา

พ.ย.-ธ.ค.60
ม.ค.-ก.พ.61
มิ.ย.-ส.ค.61

รุจิดา
มัทนา
ธันธิชา

89. กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ

90. กิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว

5.2 ปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมโดย
กิจกรรมวันสําคัญ

91. อนุบาลนอยเด็กดีวิถี
พุทธ

1.เพื่อใหเกิดความสามัคคี
ระหวางพี่นองลูกเสือ-เนตรนารี
และผูเขารวมกิจกรรม
2.เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีและ
ผูเขารวมกิจกรรรมไดบําเพ็ญ
ประโยชนเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาลูกเสือแหงชาติ
1.เพื่อแดงความจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกลาเจาอยูหัวผูกําเนินลูกเสือ
ไทย
3.เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีและ
ผูเขารวมกิจกรรรมไดบําเพ็ญ
ประโยชนเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาลูกเสือแหงชาติ

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ80

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ80

1.เพื่อใหนักเรียนรูวัฒนธรรม
ของชาวพุทธ
2.เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ตนในฐานะของชาวพุทธ

1.นักเรียนอนุบาลจํานวน
210 คน ไดปฏิบัติตนใน
ฐานะชาวพุทธโดยตัก
บาตร

ไมนอยกวา
5 ครั้ง

งบอุดหนุนทั่วไป (12,060 บาท)
คาอาหาร 3 ชุด/80บาท = 240 บาท 6
ครั้ง 1,440 บาท
คาอาหารวาง 3 ชุด /50 บาท = 150 บาท
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5.4 สงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียน
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วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

92. การเรียนรูแบบ
Project Approach
(อนุบาล)

1.เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลไดเรียนรูตามความ
ถนัดของแตละบุคคล
2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลไดคนหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูจริง

1.นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลจํานวน 210 คนมี
โปรเจ็คงานเปนของ
ตนเอง

ไมนอยกวา
8 ชิ้นงาน

93. โครงการอบรมให
ความรู เรื่อง อันตราย
จากสารเสพติด
สําหรับ นักเรียน
มัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561

1.เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ
ใหกับนักเรียนเกี่ยวกับโทษยา
เสพติด
2.เพื่อลดอัตราความเสี่ยงเรื่อง
ยาเสพติดใหกับนักเรียนให
เปนศูนย

1.จํานวนนักเรียนที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด
เปน ศูนย
2.นักเรียนที่มีความเขาใจ
เพิ่มขึ้น

รอยละ 80

94. กิจกรรม Field
Trip (นักเรียนสายศิลป อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่

1.เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติโดยตรง

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ
6ครั้ง 900 บาท
คาวิทยากร 3 คน /540 บาท =1,620
บาท6ครั้ง 9,720 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,060 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป ( 144,790 บาท)
- ฟวเจอรบอรด 3 โหล(ขนาด 75x122)
โหลละ900 บาท = 2,700 บาท
- โฟม ขนาด 3 นิ้ว 18 แผน @80 บาท
= 1,440 บาท
- สีอะครีลิค 3 กระปอง @500 บาท =
1,500 บาท
- ฉากกั้นบานพับไมระแนง @ 2,000 บาท
6 อัน = 12,000 บาท
- คาเดินทางพานักเรียนทํากิจกรรมนอก
สถานที่ =127,150 บาท
(คาพาหนะ คาเขาชม)
รวมทั้งสิ้น 144,790 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (35,050 บาท)
- คาอาหารวางสําหรับนักเรียน (940x25)
= 23,500 บาท
- คาอาหารวางสําหรับครู (30x25) = 750
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 6 ทาน (6x3x600)
= 10,800.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 24,250 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (13410 บาท)
- คาเชารถ 1คัน/9,000 บาท = 9,000
บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

พ.ย-ธ.ค. 60

วิราภรณ

มิ.ย. 60

สุกัญญา
บุษกร

ก.พ. 61

วุฒินันท
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วัตถุประสงคของโครงการ

4)

2.เพื่อใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได

95. โครงการ Drama
Enlish Preformance

1.เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงออก
ผานทางการแสดงละครเวที
2.เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การสนทภาษาอังกฤษผานการ
แสดงละครเวที
3.เพื่อใหนักเรียนนําทักษะ
ทางการสนทนาภาษาอังกฤษมา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

96. อบรมเทคนิคเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
แสดงละครเวที

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวม
โครงการ

เปาหมาย

รอยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ
- คาอาหารกลางวันนักเรียน 63 คน/ 50
บาท = 3,150 บาท
- คาเอกสาร 63 ชุด/20 บาท = 1,260
บาท
รวมทั้งสิ้น 13,410 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (83,000 บาท)

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.พ. 61

วุฒินันท

ก.พ. 61

ยุวรัตน

- คาเชาชุดการแสดง 20,000 บาท
- คาอุปกรณประกอบฉาก 20,000 บาท

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมายรอยละ80

- คาวัสดุประชาสัมพันธ 3,000 บาท
- คาอุปกรณใชในการประกอบการแสดง
20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 63,000 บาท

1.เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เทคนิคการแสดงละครเวที

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.เพื่อใหนักเรียนสามารถนํามา
ปรับใชในการประกอบอาชีพ
หรือใชในชีวิตประจําวันได

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

1.มีผลงานของนักเรียน

ไมนอยกวา

งบอุดหนุนทั่วไป (24,000 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร 2คน/6,000บาท 2
วัน=24,000 บาท

ปญจพร

รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท

3.เพื่อนํามาประยุคใชกับ
กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนได
97. การนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียน

1.เพื่อนําเสนอผลงานของ

งบอุดหนุนทั่วไป

ก.พ. 61 ,

ธรรมรัฐ
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ทุกระดับชั้น

วัตถุประสงคของโครงการ
นักเรียนทุกระดับชั้น
2.เพื่อเชื่อมเครือขายระหวาง
นักเรียน โรงเรียน และ
ผูปกครอง

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม
นําเสนอ

2. มีการจัดกิจกรรม

เปาหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

500 ผลงาน

- วัสดุที่ใชในการประกอบกิจกรรม
129,520 บาท

ไมนอยกวา
2 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.พ. 61

พรสวรรค

รวมทั้งสิ้น 129,520 บาท

3.เพื่อนําเสนอผลงานของ
นักเรียนสูสาธารณะชน
98. กิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือ -เนตรนารี
ระดับประถมปลาย

1.เพื่อใหนักเรียนฝกการใช
ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี
เจตคติมีคานิยมทีด่ ีงามและ
ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑของการ
อยูคาย
2.เพื่อใหนักเรียนไดนําความรู
จากการเรียนรูวิชาลูกเสือไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ80

99. กิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือ -เนตรนารีระดับ
มัธยมตน

1.เพื่อใหนักเรียนฝกการใช
ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี
เจตคติมีคานิยมทีด่ ีงามและ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของการ
อยูคาย
2.เพื่อใหนักเรียนไดนําความรู

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

งบอุดหนุนทั่วไป (132,240 บาท)
- คาวัสดุ พิธีสักการะ ร.6 = 2,000
- คาวัสดุคา ย = 25,740
- คาอาหารวิทยากร 80บาท x 7มื้อ x 4
คน = 2,240 บาท
- คาอาหารวางวิทยากร 25 บาทx 5 มื้อ x
4 คน =500 บาท
- คาอาหารนักเรียน 50 บาท x 4 มื้อ x
300 คน =60,000 บาท
- คาอาหารวางนักเรียน 25 บาท x3 มื้อ x
300 คน = 22,500 บาท
- คาวิทยากร 1000 บาทx4 คนx10ชั่วโมง
= 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 152,980 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (244,340 บาท)
- คาวิทยากร 51,840 บาท
- คาอาหารนักเรียนและวิทยากร 119,950
บาท
- คาอาหารวางนักเรียนและวิทยากร
53,550 บาท

ม.ค. 61

พรสวรรค

ก.พ. 61

ธรรมรัฐ
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

100. กิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือ -เนตรนารี
ระดับประถมตน

วัตถุประสงคของโครงการ
จากการเรียนรูวิชา
ลูกเสือไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
1.เพื่อใหนักเรียนฝกการใช
ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี
เจตคติมีคานิยมทีด่ ีงามและ
ปฏิบัติตนตาม
กฏเกณฑของการอยูคาย
2.เพื่อใหนักเรียนไดนําความรู
จากการเรียนรูวิชาลูกเสือไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ
2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

เปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ 80

101. ทัศนศึกษานักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่
4-6(สวนนงนุช)

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก
สถานที่
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน
ภายนอกโรงเรียน

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

102. ทัศนศึกษานักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่
1-3(สยามโอเชียลเวิลด)

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก
สถานที่
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับการใชชีวิประจําวัน

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม

รอยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ
- คาเชารถสุขา 9,000 บาท
- คาอุปกรณคาย 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 244,340 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (32,260 บาท)
- คาวัสดุ พิธีสักการะ ร.6 =2,000 บาท
- คาวัสดุคา ย = 5,000 บาท
- คาอาหารวิทยากร 80บาท x 1 มื้อ x 2
คน = 160 บาท
- คาอาหารวางวิทยากร 25 บาทx 2 มื้อ x
2 คน = 100 บาท
- คาอาหารวางนักเรียน 25 บาท 1 มื้อ x
200 คน = 5,000 บาท
- คาวิทยากร 1000 บาทx 2 คนx10ชั่วโมง
=20,000
รวมทั้งสิ้น 32,260 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (177,620 บาท)
- คาบัตรเขาชมของนักเรียนนักเรียน 243
คน/340 บาท=82,620 บาท
- คาบัตรเขาชมของครู 10 คน/400 บาท=
4,000 บาท
- คาเชารถ 7คัน/13,000 บาท = 91,000
บาท
รวมทั้งสิ้น 177,620 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (139,200 บาท)
- คาบัตรเขาชมของนักเรียน 288 คน@
300 บาท=86,400 บาท
- คาบัตรเขาชมของครู 12คน@400 บาท=
4,800 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ม.ค. 61

พรสวรรค

พ.ย.60

สมพร
ผองศรี

พ.ย. 60

สมพร
ยุพันธ

42
กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

ภายนอกโรงเรียน

เปาหมาย

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก
สถานที่
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน
ภายนอกโรงเรียน

1.รอยละของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก
สถานที่
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน
ภายนอกโรงเรียน

1.รอยละของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

105. ทัศนศึกษาสราง
นิสัยใฝเรียนรู อนุบาล
(Dinosaur
Planet)

1.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก
สถานที่
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน
ภายนอกโรงเรียน

1.นักเรียนอนุบาลจํานวน
210 คนนําประสบการณ
ที่ไดรับจากการศึกษามา
ประดิษฐเปนชิ้นงานได

ไมนอยกวา
คนละ 1ชิ้น

106. กิจกรรมคาย
ภาษาจีน(Chinese
Camp)

1.เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในภาษาจีนมากขึ้น
2.เพื่อฝกประสบการณดาน

1.รอยละของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเขา

รอยละ 80

103. ทัศนศึกษานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

104. ทัศนศึกษานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ก.พ. 61

สาธินี
ณัฐวุฒิ
นฤทัย

งบอุดหนุนทั่วไป
- คาใชจายในการทัศนศึกษานักเรียน
จํานวน 450คน/360 บาท
=162,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท

ก.พ. 61

ธนภัทร
นฤมล
ประเสริฐ

งบอุดหนุนทั่วไป(56,000 บาท)
- คาเขาชมเด็ก 210 คน@200 บาท
=4 ,000 บาท
- คาเขาชมครู 20 คน@200 บาท =
4,000 บาท
- คารถ จํานวน 6 คัน@8,000 บาท =
48,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (33,350 บาท)
- คาเอกสารครูและนักเรียน 85 ชุด x 10
บาท = 850 บาท

ม.ค. 61

ชุติมา
วันทนีย
อัศนา

ม.ค. 61

พันทิวา

- คาเชารถ 8คัน/6,000 48,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 139,200 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (180,000 บาท)
- คาใชจายในการการทัศนศึกษานักเรียน
จํานวน 500 คน/360 บาท
= 180,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท
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กลยุทธที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

107. คายคุณธรรมระดับ
มัธยม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ของกิจกรรม

เปาหมาย

ภาษาจีนใหกับนักเรียนโดย
สรางจากสถานการจริง

รวมโครงการ

1.เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยม
สามารถนําความรูมาปรับใชใน
การเรียนได
2.เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยม
สามารถนําหลักคําสอนมาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได

1.รอยละของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

รอยละ 80

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ

รวมงบประมาณแผนดิน
รวมงบประมาณรายได

- รางวัลประจําแตละฐาน 4 ฐาน 80ชิ้นx
20 บาท = 1,600 บาท
- คาวัสดุอุปกรณการจัดคาย 20,000 บาท
- คาอาหาร ครูและนักเรียน 85คน x 50
บาท =4,250 บาท
- คาอาหารวาง ครูและนักเรียน 85คน x
25 บาท x 2มื้อ = 2,450 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 2 ทาน x 350 บาท
x คนละ6ชม. 4,200 บาท
รวมทั้งสิ้น 33,350 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (35,000 บาท)
- คาเครื่องไทยธรรมถวายพระ 2ชุด
x1500บาท = 3000 บาท
- คาอุปกรณประจําฐาน 10 ฐาน 10ฐาน
x1000บาท = 10000บาท
- คาวัสดุใชสอย/อุปกรณ 10000 บาท
- คาตอบแทนพระวิทยากร 2รูปx1000
บาทx6ชั่วโมง = 12000บาท
รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
9,414,600
55,372,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

64,787,200

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการเปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 80

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

พ.ค. 61

ประเสริฐ
อริศรา
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หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล
ระดับความสําเร็จการพัฒนาโครงสรางและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1 ระบบโครงสรางพื้นฐานมีสมรรถนะทีส่ ามารถใหบริการไดเหมาะสม
ระดับ 2 เป น ศู น ย ก ลางในการติ ด ต อ สื่ อ สารและประสานงาน
ระดั บ 3 รวบรวมวิเคราะหจัดเก็บและแบงปนความรูและขอมูลภายในโรงเรียน
ระดับ 4 จัดการความรูเ ปนศูนยรวมความรูใหทุกคนในโรงเรียนเขามาใชประโยชน
ระดับ 5 ประเมินผล สรุปรายงานและพัฒนาตอเนื่อง
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะ คุณธรรมนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1 ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปจจุบัน แนวโนมในอนาคตและความตองการ
ระดับ 2 ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ เชน กิจกรรมคาย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝงบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณไทย
ระดับ 3 นํากิจกรรมไปใชจัดการเรียนรู มีการกํากับติดตามนิเทศ
ระดับ 4 นักเรียนมีโอกาสและเวทีนําเสนอผลงาน
ระดับ 5 ประเมินความพึงพอใจ สะทอนคิด และ Redesign สรุปรายงาน
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การกํากับติดตามและประเมินผล

1. แนวทางการติดตามประเมินผล
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะตองมี
การสือ่ สาร เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญของแผนกลยุทธยุทธศาสตรกลยุทธตัวชี้วัดผลงานหลัก คาเปาหมายใหแก คณะผูบริหารทุกระดับ รวมทัง้
บุคลากรภายในใหรบั ทราบ เขาใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตรกลยุทธการดําเนินงานที่กําหนดไวไปเปนเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ผาน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการจัดขอตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลใหเอื้ออํานวยตอการขับเคลือ่ นการดําเนินงาน และจัดใหมีการกําหนด
กรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรและ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรเพือ่ พัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง มีการ
ประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรูล ดปญหา อันสืบเนือ่ งมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัตกิ าร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภพ.ศ. 2561 สามารถ
บงชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน และเปนไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจงึ เห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางการประเมินผล การดําเนินงานในแนวใหม
ที่มีลกั ษณะเปนการประเมินผลแบบมุง ผลสําเร็จ โดยประยุกตใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard
โดยกําหนดจัดใหมีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอยู ภายใตมุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบดวย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคการ
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3. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู การปฏิบตั ิจําเปนอยางยิ่ง ที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขทีจ่ ําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรทกี่ ําหนดไวใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตองใหความสนใจและตระหนักถึงปจจัย
สําคัญที่มผี ลตอความสําเร็จ ในประเด็นดังตอไปนี้
4.1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมสี วนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหาร และคณะ
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งในสวนของ สภา
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ไดรบั ทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะไดมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1.2 การสรางการรับรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันไดแก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน โดยจําเปนตองมี การนําเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพือ่ ชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงาน การจัดใหมกี ารรายงานผลการดําเนินงานเปนรายรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุม ติดตามผลการดําเนินเปนระยะเพื่อรับทราบ
ความกาวหนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางของคณะผูบริหาร หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 การมีเวทีหรือเปดพื้นที่ในการรวมมือ แลกเปลีย่ นเรียนรูค วามเคลื่อนไหวของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ในสวนของบุคลากร ระดับปฏิบัติอาทิกลุมสาระการเรียนรู หัวหนาระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อจะไดรวมมือกันผลักดันให
ยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผล ในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกําหนดใหหนวยงาน ผูบ ริหารมีภาระความรับผิดชอบดาน การรายงานผลงานตอสาธารณะ โดยตองนําเสนอความกาวหนา รายงาน
ผล สรางการรับรูถึงผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธตอผูมสี วนเกี่ยวของ รวมทั้งตอประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบเปนระยะ เพื่อจะไดเปนปจจัยกระตุน ใหมีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควร
ตองจัดใหมีการนาเสนอ เผยแพร ผลการด เนินงานผานชองทางทีห่ ลากหลายที่มี อยู ในชวงปจจุบัน อาทิจดหมายขาว การประชุมติดตาม การ
เผยแพร ขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพตางๆ
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ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
ดานการศึกษา
ยุทธศาสตร 1 การเสริมสรางและ
ขอ 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาแหง พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษา แนวทางการพัฒนา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอม 1.ปรับเปลี่ยนคานิยม คนไทย
กันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยให
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเต็ม
สาธารณะ และพฤติกรรมที่
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
พึงประสงค
โดย
มีความใฝรูและทักษะ ที่
2. พัฒนาศักยภาพ ใหมีทักษะ
เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริม ความรูและความสามารถใน การ
คุณภาพ การเรียนรูโดยเนนการเรียนรู
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
เพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อม 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
และ การเรียนรูตลอดชีวิต
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานเกษตร
แผนงานโครงการ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวัย
ขอ 4.4 พัฒนาคน ทุกชวงวัยโดย
4. แผนการยกระดับศูนยฝกอบรม
สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
แรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
เพื่อใหสามารถมีความรู และทักษะใหมที่ ตลอดชีวิต
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตาม
แนวโนมการจางงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อให
เอื้อตอ การพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู
การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
รายจายประจําปงบประมาณ 2561
ราชภัฏ วไลยอลงกรณฯ
3. ยุทธศาสตรดา น การพัฒนาและ นโยบายขอ 5 พัฒนาการ
เสริมสรางศักยภาพคน
บริหารจัดการใน
3.1 พัฒนาคนตามชวงวัย
มหาวิทยาลัย
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
3.4.การสงเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
3.5 การสงเสริมและพัฒนาศาสตร
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิ
บาลมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
5.1.ดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถใหเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่มขึ้น
สมรรถนะของทรัพยากรบุคลากร
อยางตอเนื่องทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ จัดการฝกอบรมและ
พัฒนาที่มุงเนนการปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล และเปน
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ที่มี
สุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ ี
และมีความพรอมดานอาคาร
สถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน
การเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน Semi
residential University

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกร
สมัยใหม
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอมูล
สารสนเทศ
กลยุทธ 1.2 พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนา
นักเรียนสูศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรให
ปรับเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active
Learning
กลยุทธ 2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสูรูปแบบ
Active Learning
กลยุทธ 2.2 นิเทศการสอนแบบ
Coaching
กลยุทธ 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ
(Professional Learning Communities
)
ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดา น
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ 3.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเขมขน (Intensive English
Programs)
กลยุทธ 3.2 เปดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนนภาษาอังกฤษ (English Programs)
กลยุทธ 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู
และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีนานาชาติ
ยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศ
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2561

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณฯ

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
กลยุทธ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทองถิ่น สอดรับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0
กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
กลยุทธ 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด
ยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
กลยุทธ 5.1 สรางเสริมจิตอาสาเพื่อสวน
รวม
กลยุทธ 5.2 ปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยกิจกรรมวันสําคัญ
กลยุทธ 5.3 สงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
กลยุทธ 5.4 สงเสริมทักษะชีวติ สําหรับ
นักเรียน
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย
นโยบายสภาฯขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล

นโยบายสภาฯขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีอัต
ลักษณเดนชัดเปนที่ยอมรับ

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นโยบายสภาฯขอ 4 พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
ยุทธศาสตรที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ(Productive Learning) สราง
เครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯขอ 5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสรางธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ ปนเลิศสูสากล

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เปนเลิศสูสากล
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ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จุดแข็ง

จุดออน

S1 นักเรียนมีความพรอมรับการพัฒนา
และไดรับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย
ความขยัน และความอดทน

W1 คุณภาพของนักเรียนยังไมเปนที่นา
พอใจโดยเฉพาะความรูและทักษะทางดาน
การคิดวิเคราะห

ภัยคุกคาม

O1 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายในและนอกประเทศ

T1 ขาดระบบการบริหารการจัดการทีด่ ี

S2 มีความรวมมือกับสถานประกอบการ W2 สถานะเศรษฐกิจของชุมชนออนแอลง
ชุมชน และทองถิ่น

O2 มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพ

T2 การเขารวมของผูมีสวนไดสวนเสียไม
สม่ําเสมอ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

S3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

O3 มีเครือขายสนับสนุน

T3 การขาดชวงติดตอสื่อสารสัมพันธกับผูมี
สวนไดสวนเสีย

W3 โรงเรียนเอกชน รัฐบาลมีการพัฒนา
คุณภาพ เปนทางเลือกของนักเรียนเพิ่มขึ้น

S1 การบริหารจัดการทรัพยากร
W1 ระบบขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ
งบประมาณและการเงิน มีระบบที่ เอื้อ
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน
S2 มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน
W2 ขาดการประชาสัมพันธการจัดการ
ภาพลักษณและสื่อสารภายในองคกร
กระบวนการภายใน

โอกาส

O1 มหาวิทยาลัยมีเจาหนาที่ที่มีความรอบ T1 การสื่อสารที่ไมตอเนื่อง
รู J.W.
O2 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนในทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ
O3 มีประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

T2 ความไมสม่ําเสมอ ของการสื่อสารใน
องคกร

S3 มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่
ตอบสนองตอสังคม

W3 การจัดสรรทรัพยากรไมสอดคลองกับ
การพัฒนาตามหลักสูตร

T3 การประสานหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อขอการสนับสนุนไมตอเนื่อง

S4 มีการปรับการเรียนการสอนเปน
Active Learning

W4 ครูเปลี่ยนบอยการพัฒนาไมตอเนื่อง

O4 จัดสวัสดิการใหเกิดความมั่นคง

T4 ความรักความผูกพันธองคกรณไม
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

S5 มีการสงเสริมการนิเทศภายใน

W5 การนิเทศขาดระบบทีด่ ี

O5 มหาวิทยาลัยและเครือขายมีบุคลากร
ดานการนิเทศภายใน

T5 การสื่อสารการดําเนินงานไมตอเนื่อง
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การเงิน

บุคลากร&ความรู

จุดแข็ง

จุดออน

โอกาส

ภัยคุกคาม

S6 มีการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน

W6 ครูขาดความรูเรื่องการวิจัย

O6 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรดานการวิจัย

T6 ความไมตอเนื่องของการประสานความ
รวมมือ

S1 ทักษะความสามารถของบุคลากร
ในบางดานโดดเดนเปนที่ยอมรับ

W1 คุณวุฒิทักษะความรู ตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยยังไมถึงเกณฑที่พึง
ประสงค
W2 บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ
service mind รวมทั้งความรูความเขาใจ
ในระบบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
W3 ครูบางสวนตองพัฒนาดาน Active
Learning

O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากร
ใหเอื้อตอการพัฒนา

T1 มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่
มีศักยภาพ

O2 มีโอกาสของจํานวนนักเรียน และ
อาจารยตางชาติเพิ่มขึ้น

T2 นักเรียนใหมมีแนวโนมลดลงและมี
ความรูพื้นฐานต่ํากวาเกณฑและมีคานิยมใน
การเรียน
T2 ความเสียสละและความตั้งใจของครูยัง
ไมเพียงพอ

W1 ผูปกครองคางชําระคาเทอม

O1 มีงบประมาณจากหลายชองทาง

S2 มีผูนําที่ไดรับการยอมรับ
S1 มีผลงาน Active Learning

S1 มีงบประมาณการสนับสนุนการ
บริหารการจัดการ จากเงินบํารุง
การศึกษา งบแผนดิน และชุมชน

O3 ไดรับการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร

T1 ระบบการปริหารงบประมาณที่ยงั ไม
เขมแข็ง
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ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายไดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ

ชั้นเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

ประมาณการรายได
ภาคเรียนที่ 2/2560

ชั้นเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

ประมาณการรายได
ภาคเรียนที่ 1/2561

รวมประมาณการรายได
ภาคเรียนที่ 2/2560 และ
ภาคเรียนที่ 1/2561

1
2

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1

1
2

20
70

300,000.00 เตรียมอนุบาล
1,150,800.00 อนุบาล 1

1
2

20
90

369,400.00
1,701,525.00

674,400.00
2,872,325.00

3
4

อนุบาล 2
อนุบาล 3
ระดับอนุบาล
ประถมศึกษาปท่ี 1
ประถมศึกษาปท่ี 2
ประถมศึกษาปท่ี 3

2
2
7
3
3
3

69
66
225
103
81
113

1,393,950.00
1,337,300.00
4,182,050.00
2,605,900.00
1,765,300.00
2,465,900.00

ประถมศึกษาปท่ี 1
ประถมศึกษาปท่ี 2
ประถมศึกษาปที่ 3

2
2
7
3
3
3

56
69
235
95
100
81

1,221,680.00
1,484,370.00
4,776,975.00
2,756,010.00
2,746,730.00
1,979,818.00

2,615,630.00
2,821,670.00
8,959,025.00
5,396,910.00
4,512,030.00
4,445,718.00

79
101
47
524
259
144
110
513

1,798,700.00
2,055,900.00
1,223,550.00
11,915,250.00
4,114,600.00
2,198,600.00
1,581,000.00
7,894,200.00

ประถมศึกษาปท่ี 4
ประถมศึกษาปท่ี 5
ประถมศึกษาปท่ี 6
ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

3
2
3
17
6
6
4
16

114
79
101
570
270
259
144
673

2,781,374.00
1,998,577.00
2,307,374.00
14,569,883.00
5,033,835.00
4,828,391.00
2,594,859.00
12,457,085.00

4,580,074.00
4,054,477.00
3,530,924.00
26,485,133.00
9,198,435.00
7,026,991.00
4,175,859.00
20,351,285.00

5
5
4
14

195
185
148
528

3,778,250.00
3,553,000.00
2,815,200.00
10,146,450.00

7,016,200.00
6,001,300.00
4,908,050.00
17,875,550.00

42,110,300.00
เปนเงิน

73,830,900.00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประถมศึกษาปท่ี 4
2
ประถมศึกษาปท่ี 5
3
ประถมศึกษาปท่ี 6
2
ระดับประถมศึกษา
16
มัธยมศึกษาปที่ 1
6
มัธยมศึกษาปที่ 2
4
มัธยมศึกษาปที่ 3
3
ระดับมัธยมศึกษา
13
ตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
5
มัธยมศึกษาปที่ 5
4
มัธยมศึกษาปที่ 6
3
ระดับมัธยมศึกษา
12
ตอนปลาย
ประมาณการไดภาคเรียนที่ 2/2560

185
148
125
452

อนุบาล 2
อนุบาล 3

3,187,950.00 มัธยมศึกษาปที่ 4
2,448,300.00 มัธยมศึกษาปที่ 5
2,092,850.00 มัธยมศึกษาปที่ 6
7,729,100.00

31,720,600.00
รวมประมาณการรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการไดภาคเรียนที่ 1/2561
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ตารางที่ 2 ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายไดจากการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ประมาณการรายรับ
จํานวนนักเรียนทุกระดับ
ภาคเรียนที่ 2/2560
1,720 คน
จํานวนนักเรียนทุกระดับ
ภาคเรียนที่ 1/2561
2,006 คน
รวมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายได)

จํานวนเงินรายได
31,720,600.00 บาท
จํานวนเงินรายได
42,110,000.00 บาท
รวมจํานวนเงินรายได 73,830,000.00 บาท

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)
งบบริการกลางของมหาวิทยาลัย (25%)

55,373,000.00 บาท
18,457,000.00 บาท

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบลงทุน/ครุภัณฑ
รวมงบประมาณแผนดิน
ประมาณการรายจาย (งบรายได)
คาจางคาตอบแทน
- คาจางคาตอบแทนบุคลากร
- คาจางคาตอบแทนอาจารยตางชาติ
- คาจางคาตอบแทนครูพิเศษ
คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
คาสาธารณูปโภค
รวมเงินงบประมาณรายได
รวมเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

7,748,100.00 บาท
1,666,500.00 บาท
9,414,600.00 บาท

54% จํานวน 29,717,700.00 บาท
จํานวนเงิน 16,533,720.00
จํานวนเงิน 11,024,000.00
จํานวนเงิน 2,160,000.00

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดคาใชจา ยในการดําเนินโครงการ จากงบประมาณรายได

35% จํานวน 19,543,525.00 บาท
11% จํานวน 6,112,000.00 บาท
55,373,200.00 บาท
64,787,800.00 บาท
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โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล

งบประมาณเงินรายได
1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุก
2. พัฒนาระบบพื้นฐานอินเทอรเน็ต
3. จัดทําบัตรนักเรียนมัธยม ศึกษาและสื่อสารขอมูล สารสนเทศ
4. ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศโดยการแนะแนวการศึกษาตอ
5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
6. ประชุมผูปกครอง
7 ประชุมเครือขายผูปกครอง
8. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
9. ประชุมสัมมนาจัดทําแผนงบประมาณประจําป
10. เงินเดือน/คาครองชีพ
11. เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนผูบริหาร
12. คาจางครูตางชาติ
13. คาจางอาจารยพิเศษ
14. คาตอบแทนทํางานลวงเวลา และอื่น ๆ
15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน
16. สราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
17. ซอมบํารุงครุภัณฑ /เครื่องปรับอากาศ
18. ซอมบํารุงรถตู /น้ํามันเชื้อเพลิง
19. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน - งานรับรอง
20 คาสาธารณูปโภค
21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

งบประมาณ

รอยละ

55,372,600.00
299,400 .00
100,000.00
264,100.00
14,800.00
22,875.00
80,000.00
9,500.00
101,900.00
28,500.00
15,867,720.00
420,000.00
11,024,000.00
2,160,000.00
246,000.00
165,000.00
1,957,000.00

0.41
0.14
0.36
0.02
0.03
0.11
0.01
0.14
0.04
21.49
0.57
14.93
2.93
0.33
0.22
2.56

331,400.00

0.45

134,000.00

0.18

797,500.00

1.08

6,112,000.00

8.28

150,000.00

0.20
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22. บริการอาหารกลางวันและอาหารวาง
23. จัดซื้อวัสดุเครื่องใชอนามัยนักเรียนระดับอนุบาล
24. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ-การดูแลสุขภาพนักเรียน
25. จัดซื้อหนังสือเรียน
26. จัดทําเอกสารการสอน และขอสอบนักเรียน
27. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
28. คาบริการสระวายน้ํา
29. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ ทางการศึกษา
30. อบรมปฏิบัติการการเรียนรูแบบ Active Learning สําหรับครูผูสอน
31. ปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบ Coaching
32. อบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอน Active Learning โดยกระบวนการ
Professional
Learning แบบCommunity (PLC)
33. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
34. พัฒนาครูและบุคลากรรายบุคคลและกลุม
35. พัฒนาระบบสวัสดิการครูและผูทําคุณประโยชนแกโรงเรียน(วันครู)
36. อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นสูศตวรรษที่ 21 และ
ประเทศไทย 4.0
37. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
38. กิจกรรมวันเจาฟาวิชาการ(งานวิชาการและนําเสนองานบริหารธุรกิจ)
39. ดําเนินการสอบ O-NET ระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 6
40 ฝกประสบการณนักศึกษาวิชาทหาร
41. กีฬาครอบครัวตวนอยอนุบาล
42. กีฬาสาธิตสัมพันธตานยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา
43. กีฬาสาธิตสัมพันธตานยาเสพติดระดับประถมศึกษา

งบประมาณ
6,115,200.00
140,000.00
50,000.00
1,751,335.00
351,335.00
450,000.00
70,000.00

1,475,370.00
117,500.00
59,000.00
102,000.00

รอยละ
8.28
0.19
0.07
2.37
0.48
0.61
0.09
1.28
0.16
0.08
0.14

299,820.00

0.41

80,000.00

0.11

15,185.00

0.02

57,000.00

0.08

164,100.00

0.22

110,000.00

0.15

24,480.00

0.03

34,000.00

0.05

34,910.00

0.05

728,500.00

0.99

578,920.00

0.78
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44. โครงการกีฬาสีตานยาเสพติด ภายในระดับมัธยมศึกษา
45. โครงการกีฬาสีตานยาเสพติด ภายในระดับประถมศึกษา
46. โครงการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี
47. อบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เตรียมแพทยสถาปนิก

เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ
48. โครงการ คายวิศวกรรมพัฒนาทักษะทางดานคณิต-วิทยาศาสตร(Gifted)
49. โครงการหองสมุดมีชีวิต
50. จัดการเรียนรูบูรณาการ STEM Education
51. โครงการ Intensive English Program Projects Show (ประถม - มัธยม)
52. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ป.4-6
53. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ม.1-3
54. โครงการField Trip for EP and IEP (สวนสัตวดุสิต)
55. โครงการ EP Dayสานสัมพันธผูปกครอง
56. โครงการ EP English Camp เรือนไทย
57. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูอาเซียน
58. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนพฤษศาสตร
59. กิจกรรมวันไหวครู
60. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
61. กิจกรรมไหวครูดนตรี-นาฏศิลป
62. กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติและวันสุนทรภู
63. กิจกรรมสรางสรรค บูรณาการทักษะชีวิต (ละครเพลง) ระดับ ป.1-ป.6
64. กิจกรรมวันตรุษจีน(Chinese Day)
65. กิจกรรมวันคริสตมาศและธุรกิจชุมชน

งบประมาณ
24,000.00

รอยละ
0.06
0.03

76,580.00

0.10

108,000.00

0.15

46,400.00

0.06

419,600.00

0.57

500,000.00

0.68

38,000.00

0.05

196,340.00

0.27

197,540.00

0.27

47,890.00

0.06

4,000.00

0.01

8,600.00

0.01

126,000.00

0.17

206,800.00

0.28

10,500.00

0.01

19,000.00

0.03

47,000.00

0.06

39,400.00

0.05

53,600.00

0.07

10,000.00

0.01

55,000.00

0.07

44,000.00
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ตารางที่ 4 สรุปรายละเอียดคาใชจา ยในการดําเนินโครงการ จากงบประมาณแผนดิน
โครงการ

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล

งบประมาณเงินแผนดิน
66.คาหนังสือเรียน
67. คาเครื่องแบบนักเรียน
68. คาอุปกรณการเรียน
69. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
70. กิจกรรมรับมือ O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
67. คาเครื่องแบบนักเรียน
71. NT ระดับประถมศึกษา
72. การเรียนรูแบบ Project Approach (อนุบาล)
73. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง อันตรายจากสารเสพติดนักเรียนมัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561
74. อบรมสงเสริมทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
(สสวท.)
75. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
76. การเขารวมแขงขันงานศิลปหัตกรรมปการศึกษา 2560
77. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการวัดเชตุพลวิมลมังคลาราม
78. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการเปดบานสวน
79. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการดานวิทยาศาสตร(อยุธยา)
80. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาอัจฉริยภาพ(สสวท)
81. การแขงขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ(วิทยาศาสตร)
82. การแขงขันทักษะทางวิชาการสวนกุหลาบ(วิทยาศาสตร)
83. การแขงขันทักษะวิชาการธรรมศาสตร (วิทยาศาสตร)
84. คาใชจายในการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการอื่น ๆ

งบประมาณ

รอยละ
9,414,600.00
815,300.00
680,200.00
621,900.00
3,055,250.00
118,750.00
680,200.00
8,800.00
144,790.00
24,250.00

8.66
7.22
6.61
32.45
1.26
7.22
0.09
1.54
0.26

172,000.00

1.83

23,300.00

0.25

181,640.00

1.93

12,880.00

0.14

3,280.00

0.03

17,850.00

0.19

7,480.00

0.08

8,720.00

0.09

5,225.00

0.06

3,425.00

0.04

100,000.00

1.06
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85. โครงการเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก (นักเรียนสายศิลป-อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4)
86. กิจกรรม Field Trip (นักเรียนสายศิลป - อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4)
87. โครงการ Drama Enlish Preformance
88. อบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงละครเวที
89. การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น
90. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมปลาย
91. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมตน
92. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมตน
93. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
94. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
95. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 (สวนนงนุช)
96. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 (สยามโอเชียลเวิลด)
97. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
98. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
99. ทัศนศึกษาสรางนิสัยใฝเรียนรู อนุบาล (Dinosaur Planet)
100. กิจกรรมคายภาษาจีน(Chinese Camp)
101. คายคุณธรรมระดับมัธยม
102. คายภาษาอังกฤษการคิดระดับมัธยม
103. คายภาษาอังกฤษการคิดระดับประถม
104. อนุบาลนอยเด็กดีวิถีพุทธ
105. จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
106. ปรับปรุงหองดนตรีสากล พรอมชุดเครื่องดนตรีโยธวาธิต
107. สัปดาหวันวิทยาศาสตร

งบประมาณ
24,600.00
13,410.00
63,000.00
24,000.00
129,520.00
152,980.00
244,340.00
32,260.00
4,100.00
2,200.00
177,620.00
139,200.00
180,000.00
162,000.00
56,000.00
33,350.00
35,000.00
178,100.00
67,320.00
12,060.00
166,500.00
1,500,000.00
12,000.00

รอยละ
0.26
0.14
0.67
0.25
1.38
1.62
2.60
0.34
0.04
0.02
1.89
1.48
1.91
1.72
0.59
0.35
0.37
1.89
0.72
0.13
1.77
15.93
0.13
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ตารางที่ 6 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561 จากงบประมาณรายได (บ.กศ.)
กิจกรรมยอย

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)

จํานวน

รอยละ

10

รอยละ

10

100,000.00

รอยละ

80

264,100.00

รอยละ

80

14,800.00

14,800.00

รอยละ

90

22,875.00

22,875.00

6.ประชุมผูปกครอง

รอยละ

85

80,000.00

80,000

7 ประชุมเครือขายผูปกครอง

รอยละ

85

9,500.00

2,300.00

2,600.00

2,300.00

2,300.00

8.

จํานวน
ครั้ง
รอยละ

8

101,900.00

25,400.00

25,500.00

25,500.00

25,500.00

80

28,500.00

และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ เชิงรุก
2. พัฒนาระบบพื้นฐาน
อินเทอรเน็ต

3. จัดทําบัตรนักเรียนมัธยม

ศึกษาและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศ
4. ประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศโดยการแนะแนว
การศึกษาตอ
5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ

ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ
9. ประชุมสัมมนาจัดทําแผน
งบประมาณประจําป

299,400 .00

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
40,000

44,000

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)

หนวยนับ
1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศ

เปาหมาย
(จํานวน)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

30,000

เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช
30,000

299,400.00
264,100.00

28,500.00
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เปาหมาย
หนวยนับ

จํานวน

10. เงินเดือน/คาครองชีพ

รอยละ

90

11.

เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนผูบริหาร

รอยละ

12. คาจางครูตางชาติ
13.

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

15,867,720.00

4,199,100

4,230,000

4,230,000

3,208,646

90

420,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

รอยละ

90

11,024,000.00

2,267,330

2,267,330

1,622,335

4,867,005

คาจางอาจารยพิเศษ

รอยละ

90

2,160,000.00

540,000

540,000

270,000

810,000

คาตอบแทนทํางาน
ลวงเวลา และอื่น ๆ
15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน

รอยละ

90

246,000.00

82,000

82,000

รอยละ

90

165,000.00

16.

รอยละ

90

1,957,000.00

457,000

500,000

500,000

500,000

รอยละ

90

331,400.00

30,000

30,400

200,000

70,000

รอยละ

90

134,000.00

50,000

40,000

25,000

19,000

รอยละ

90

797,500.00

398,750

398,750

14.

สราง ปรับปรุง ซอมแซม
อาคารอาคารสถานทีแ่ ละ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
17. ซอมบํารุงครุภัณฑ /
เครื่องปรับอากาศ
18. ซอมบํารุงรถตู /น้ํามัน
เชื้อเพลิง
19. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน - งานรับรอง

เปาหมาย
(จํานวน)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

82,000

165,000
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เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ต.ค.-ธ.ค.60)
(ม.ค.-มี.ค.61)
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
3,003,000
2,303,00
803,000

หนวยนับ

จํานวน

20 คาสาธารณูปโภค

รอยละ

95

6,112,000.00

21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

รอยละ

90

150,000.00

75,000

75,000

22. บริการอาหารกลางวันและ

รอยละ

90

6,115,200.00

1,629,120

1,461,920

รอยละ

100

140,000.00

รอยละ

90

50,000.00

25. จัดซื้อหนังสือเรียน

รอยละ

100

1,751,335.00

26. จัดทําเอกสารการสอน

รอยละ

90

351,335.00

27. งานประกันอุบัติเหตุ

รอยละ

100

450,000.00

รอยละ

90

70,000.00

รอยละ

90

1,475,370.00

อาหารวาง
23. จัดซื้อวัสดุเครื่องใชอนามัย
นักเรียนระดับอนุบาล
24. จัดซื้อยาและเวชภัณฑการดูแลสุขภาพนักเรียน

และขอสอบนักเรียน

นักเรียน
28. คาบริการสระวายน้ํา
29. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ ทาง

การศึกษา

726,240

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
3,000

2,197,600
140,000

25,000

25,000
1,751,335

51,335

100,000

100,000
450,000

35,000

35,000
1,475,370

100,000
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เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

หนวยนับ

จํานวน

รอยละ

90

117,500.00

สําหรับครูผูสอน
31. ปฏิบัติการนิเทศการสอน
แบบ Coaching

รอยละ

90

59,000.00

32. อบรมปฏิบัติการ

รอยละ

90

102,000.00

33. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

รอยละ

100

299,820.00

30. อบรมปฏิบัติการการ
เรียนรูแบบ Active Learning

แลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียน
การสอน Active Learning โดย
กระบวนการ Professional
Learning แบบCommunity (PLC)
แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย
(จํานวน)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

117,500
59,000
102,000

299,820
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เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

34. พัฒนาครูและบุคลากร

รายบุคคลและกลุม
35. พัฒนาระบบสวัสดิการ
ครูและผูทําคุณประโยชน
แกโรงเรียน(วันครู)
36. อบรมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่นสูศตวรรษ
ที่ 21 และประเทศไทย 4.0
37. พัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
38. กิจกรรมวันเจาฟา
วิชาการ(งานวิชาการและ
นําเสนองานบริหารธุรกิจ)
39. ดําเนินการสอบ O-NET
ระดับ ประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 6

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
(ต.ค.-ธ.ค.60)
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
80,000

รอยละ

80

80,000.00

ผูรับ
รางวัล

11

15,185.00

ระดับ

3.5

57,000.00

รอยละ

100

164,100.00

164,100

รอยละ

90

110,000.00

110,000

รอยละ

100

24,480.00

24,480

15,185
57,000

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
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เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

ฝกประสบการณ
นักศึกษาวิชาทหาร
41. กีฬาครอบครัวตัวนอย
อนุบาล
42. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
มัธยมศึกษา
43. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
ประถมศึกษา
44. โครงการกีฬาสีตานยา
เสพติด ภายในระดับ
มัธยมศึกษา
45. โครงการกีฬาสีตานยา
เสพติด ภายในระดับ
ประถมศึกษา
46. โครงการกีฬานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดปทุมธานี
47. อบรมปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้น เตรียม
แพทยสถาปนิก
เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ
40

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
(ต.ค.-ธ.ค.60)
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
34,000

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

รอยละ

90

34,000.00

รอยละ

80

34,910.00

รอยละ

80

728,500.00

728,500

รอยละ

80

578,920.00

578,920

รอยละ

90

44,000.00

44,000

รอยละ

90

24,000.00

24,000

รอยละ

90

76,580.00

รอยละ

90

108,000.00

34,910

76,580
58,000

50,000
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เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

48. โครงการ คาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
(ต.ค.-ธ.ค.60)
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
(จํานวน)
ที่ใช
46,400

รอยละ

90

46,400.00

รอยละ

90

578,920.00

578,920

รอยละ

80

419,600.00

41,100

รอยละ

90

500,000.00

51. โครงการ Intensive
English Program Projects
Show (ประถม - มัธยม)

รอยละ

100

38,000.00

52. โครงการEnglish Camp
(The Pine Resort) IEP ป.4-6
53. โครงการEnglish Camp
(The Pine Resort) IEP ม.1-3

จํานวน
คน
รอยละ

151

196,340.00

196,340

100

197,540.00

197,540

วิศวกรรมพัฒนาทักษะ
ทางดานคณิตวิทยาศาสตร(Gifted)
43. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
ประถมศึกษา
49. โครงการหองสมุดมี
ชีวิต
50. จัดการเรียนรูบูรณา
การ STEM Education

26,200

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

326,100

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

26,200

500,000
38,000
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เปาหมาย
หนวยนับ จํานวน

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย
(จํานวน)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

งบประมาณ เปาหมาย
ที่ใช
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

54. โครงการField Trip for
EP and IEP (สวนสัตวดุสิต)

รอยละ

90

47,890.00

47,890

55. โครงการ EP Dayสาน

คน

17

4,000.00

4,000

4,000

56.โครงการ EP English
Camp เรือนไทย

รอยละ

90

8,600.00

8,600

8,600

57. โครงการแลกเปลี่ยน

รอยละ

90

126,000.00

58. กิจกรรมจิตอาสา

รอยละ

80

206,800.00

59. กิจกรรมวันไหวครู

รอยละ

90

10,500.00

60. กิจกรรมสงเสริม

รอยละ

90

19,000.00

19,000

61. กิจกรรมไหวครูดนตรี

รอยละ

90

47,000.00

47,000

62. กิจกรรมวันภาษาไทย

รอยละ

90

39,400.00

สัมพันธผูปกครอง

เรียนรูอาเซียน

พัฒนาสวนพฤกษศาสตร

ประชาธิปไตย
และนาฎศิลป

แหงชาติและวันสุนทรภู

40,000

86,000
100,000

106,800
10,500

39,400
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เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

หนวยนับ

จํานวน

63.

กิจกรรมสรางสรรค
บูรณาการทักษะชีวิต
(ละครเพลง)
ระดับ
ป.1-ป.6

รอยละ

90

53,600.00

64. กิจกรรมวันตรุษจีน
(Chinese Day)

รอยละ

90

10,000.00

65. กิจกรรมวันคริสตมาศ
และธุรกิจชุมชน
66.คาหนังสือเรียน
67. คาเครื่องแบบนักเรียน
68. คาอุปกรณการเรียน
69. จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
70. กิจกรรมรับมือ O-NET
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
71. NT ระดับ
ประถมศึกษา
72. การเรียนรูแบบ Project
Approach (อนุบาล)

รอยละ

90

55,000.00

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100
100
100
80

815,300.00
680,200.00
621,900.00
3,055,250.00

รอยละ

5

118,750.00

รอยละ

5

8,800.00

รอยละ

144,790.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
53,600

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

10,000
55,000
815,300
680,200
621,900
3,055,250
58,750

60,000
8,800

48,260

48,260

48,270
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73. โครงการอบรมใหความรู

เรื่อง อันตรายจากสารเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561
74. อบรมสงเสริมทักษะเพื่อ
พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
(สสวท.)
75. ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
76. การเขารวมแขงขันงาน
ศิลปหัตกรรมปการศึกษา 2560
77. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการวัดเชตุพลวิมลมัง
คลาราม
78. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการเปดบานสวน

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

หนวยนับ

จํานวน

รอยละ

80

144,790.00

รอยละ

5

172,000.00

รอยละ

80

23,300.00

รางวัล

10

181,640.00

161,640

รางวัล

2

12,880.00

12,800

รางวัล

2

3,280.00

3,280

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
144,790

172,000

23,300
20,000

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
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79. การเขารวมแขงขันทักษะ

ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
(อยุธยา)
80. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ พัฒนา
อัจฉริยภาพ(สสวท)
81. การแขงขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ(วิทยาศาสตร)
82. การแขงขันทักษะทาง
วิชาการสวนกุหลาบ
(วิทยาศาสตร)
83. การแขงขันทักษะวิชาการ
ธรรมศาสตร (วิทยาศาสตร)
84. คาใชจายในการเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการอื่น
ๆ
85. โครงการเรียนรูวัฒนธรรม
ตะวันตก (นักเรียนสายศิลปอังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4)

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

หนวยนับ

จํานวน

รางวัล

2

17,850.00

รอยละ

5

7,480.00

รางวัล

2

8,720.00

8,720

รางวัล

2

5,225.00

5,225

รางวัล

2

3,425.00

3,425

รางวัล

3

100,000.00

25,000

รอยละ

80

24,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
17,850

7,480

25,000

25,000

25,000
24,600
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86. กิจกรรม Field Trip

(นักเรียนสายศิลป - อังกฤษ
มัธยมศึกษาปที่ 4)
87. โครงการ Drama Enlish

Preformance

88. อบรมเทคนิคเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการแสดง
ละครเวที
89. การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของนักเรียนทุก
ระดับชั้น
90. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารีระดับประถมปลาย
91. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-

เนตรนารีระดับมัธยมตน

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

หนวยนับ

จํานวน

เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

รอยละ

80

13,410.00

รอยละ

80

63,000.00

รอยละ

80

24,000.00

24,000

ผลงาน
นักเรียน

500

129,520.00

129,520

รอยละ

80

152,980.00

152,980

รอยละ

80

244,340.00

244,340

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

13,410
63,000
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92. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -

เนตรนารีระดับประถมตน
93. กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ
94. กิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว

95. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 4-6 (สวนนง

นุช)
96. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-3 (สยาม
โอเชียลเวิลด)
97. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน
98. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
99. ทัศนศึกษาสรางนิสัยใฝ
เรียนรู อนุบาล (Dinosaur
Planet)

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)

หนวย
นับ

จํานวน

เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

รอยละ

80

32,260.00

รอยละ

80

4,100.00

รอยละ

80

2,200.00

รอยละ

80

177,620.00

รอยละ

80

139,200.00

139,200

รอยละ

80

180,000.00

180,000

รอยละ

80

162,000.00

162,000

ชิ้นงาน
คนละ

1

56,000.00

560,000

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย
(จํานวน)

งบประมาณ
ที่ใช

32,260
4,100
2,200

177,620

73
กิจกรรมยอย
100. กิจกรรมคายภาษาจีน
(Chinese Camp)
101. คายคุณธรรมระดับ

มัธยม
102. คายภาษาอังกฤษการคิด
ระดับมัธยม
103. คายภาษาอังกฤษการคิด
ระดับประถม
104. อนุบาลนอยเด็กดีวิถี
พุทธ
105. จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
106. ปรับปรุงหองดนตรีสากล

พรอมชุดเครื่องดนตรี โยธ
วาธิต
107. สัปดาหวันวิทยาศาสตร

เปาหมาย

งบประมาณ
รวม
(บาท)

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.60)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช

หนวย
นับ
รอยละ

จํานวน
80

33,350.00

รอยละ

80

35,000.00

รอยละ

80

178,100.00

รอยละ

80

67,320.00

ครั้ง

5

12,060.00

4,000

รอยละ

100

166,500.00

166,500

รอยละ

80

1,500,000.00

1,500,000

รอยละ

80

12,000.00

3,750

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
33,350
3,750

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
3,750

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.ก.ย.61)
เปาหมาย งบประมาณ
(จํานวน)
ที่ใช
3,750

178,100
67,320
4,000

4,060

12,000
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ลําดับ

ชั้นเรียน

นักเรียน
รวม
จํานวน
2/2560 นักเรียน คาเทอม

เหมาจาย
IEP

ปกติ
คาเทอม+
IEP

จํานวน
อาหาร
คาเทอม+
รวมรายได นักเรียน คาเทอม คาเรียน IEP (ใหมป5 8) IEP+อาหาร

1

เตรียมอนุบาล

20

20

9,000

2

อนุบาล 1/1 IEP

35

32

10,550

3

อนุบาล 1/2 SP

35

24

10,550

4

อนุบาล 2/1 IEP

36

36

10,550

5

อนุบาล 2/2 SP

33

33

10,550

6

อนุบาล 3/1 IEP

35

35

10,550

7

อนุบาล 3/2 SP

31

31

10,550

8

ประถม 1/1 EP

20

20

11,300

9

ประถม 1/2 IEP

50

50

11,300

10

ประถม 1/3 SP

33

33

11,300

11

ประถม 2/1 IEP

25

25

11,300

12

ประถม 2/2 IEP

27

27

11,300

13

ประถม 2/3 EP

29

29

11,300

14

ประถม 3/1 IEP

38

38

11,300

15

ประถม 3/2 IEP

35

35

11,300

16

ประถม 3/3 SP

40

40

11,300

รวมรายได

รวม 2/2560

6,000

15,000

300,000

300,000

6,000

23,550

753,600

753,600

6,000

16,550

397,200

397,200

6,000

23,550

847,800

847,800

6,000

16,550

546,150

546,150

6,000

23,550

824,250

824,250

6,000

16,550

513,050

513,050

23,700

6,000

41,000

820,000

820,000

7,000

6,000

24,300

1,215,000

1,215,000

6,000

17,300

570,900

570,900

7,000

6,000

24,300

607,500

607,500

7,000

6,000

24,300

656,100

656,100

6,000

17,300

501,700

501,700

7,000

6,000

24,300

923,400

923,400

7,000

6,000

24,300

850,500

850,500

6,000

17,300

692,000

692,000

7,000
7,000
7,000
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ประถม 4/1 IEP

ลําดับ
18

ชั้นเรียน
ประถม 4/2 SP

40

28

นักเรียน
รวม
จํานวน
2/2560 นักเรียน คาเทอม

เหมาจาย
IEP

618,800

618,800

ปกติ
อาหาร
คาเทอม+
คาเทอม คาเรียน IEP (ใหมป5 8) IEP+อาหาร

รวมรายได

รวม 2/2560

12

11,300

7,000

24,300

291,600

291,600

27

15,600

6,500

22,100

596,700

596,700

12

11,300

7,000

24,300

291,600

291,600

คาเทอม+
รวมรายได จํานวน
IEP
นักเรียน

39

15,600

6,500

22,100

6,000
6,000

20

ประถม 5/1 IEP

29

29

15,600

6,500

22,100

640,900

640,900

21

ประถม 5/2 IEP

36

19

15,600

6,500

22,100

419,900

419,900

17

11,300

7,000

24,300

413,100

413,100

24

15,600

15,600

374,400

374,400

12

11,300

17,300

207,600

207,600

16

15,600

6,500

22,100

353,600

617,600

4

11,300

7,000

24,300

97,200

97,200

21

15,950

15,950

334,950

404,950

6

11,300

17,300

103,800

103,800

15,763,300

16,097,300

22
23
24

ประถม 5/3 SP
ประถม 6/1 IEP
ประถม 6/2 SP
รวม

36
36
34
772

16
7
23

10,000
10,000

6,500

16,500
10,000

264,000
70,000
334,000

735

6,000
6,000
6,000
6,000
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ชั้นเรียน

นักเรียน
รวม
จํานวน
2/2560 นักเรียน คาเทอม

IEP

ปกติ
คา
เทอม+
IEP

รวม
รายได

จํานวน
นักเรียน

คาเทอม

คาเรียนหอง
พิเศษ

-

คาเทอม+
หองเรียน
พิเศษ

รวมรายได

รวม 2/2560

1

มัธยม 1/1G

42

42

12,400

7,000

19,400

814,800

814,800

2

มัธยม 1/2I

43

43

12,400

7,000

19,400

834,200

834,200

3

มัธยม 1/3I

44

44

12,400

7,000

19,400

853,600

853,600

4

มัธยม 1/4

44

44

12,400

12,400

545,600

545,600

5

มัธยม 1/5

43

43

12,400

12,400

533,200

533,200

6

มัธยม 1/6

43

43

12,400

12,400

533,200

533,200

7

มัธยม 2/1G

26

26

12,400

7,000

19,400

504,400

504,400

8

มัธยม 2/2I

33

33

12,400

7,000

19,400

640,200

640,200

9

มัธยม 2/3

42

42

12,400

12,400

520,800

520,800

10

มัธยม 2/4

43

43

12,400

12,400

533,200

533,200

11

มัธยม 3/1I

31

31

12,400

19,400

601,400

601,400

12

มัธยม 3/2

39

39

12,400

12,400

483,600

483,600

13

มัธยม 3/3

40

40

12,400

12,400

496,000

496,000

14

มัธยม 4/1G

10

10

15,700

24,200

242,000

242,000

15

มัธยม 4/2

37

37

17,650

17,650

653,050

653,050

16

มัธยม 4/3

36

36

17,650

17,650

635,400

635,400

7,000

8,500
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มัธยม 4/4

ชั้นเรียน

47

47

นักเรียน
รวม
จํานวน
2/2560 นักเรียน คาเทอม

16,250

เหมาจาย

ปกติ
จํานวน
นักเรียน

คาเทอม

คาเรียนหอง
พิเศษ

-

16,250

763,750

763,750

คาเทอม+
หองเรียน
พิเศษ

รวมรายได

รวม 2/2560

18

มัธยม 4/5

55

55

16,250

16,250

893,750

893,750

19

มัธยม 5/1G

18

18

15,700

15,700

282,600

282,600

20

มัธยม 5/2

38

38

17,650

17,650

670,700

670,700

21

มัธยม 5/3

48

48

16,250

16,250

780,000

780,000

22

มัธยม 5/4

44

44

16,250

16,250

715,000

715,000

23

มัธยม 6/1G

44

44

17,650

17,650

776,600

776,600

24

มัธยม 6/2

46

46

16,250

16,250

747,500

747,500

25

มัธยม 6/3

35

35

16,250

16,250

568,750

568,750

รวม

971

15,623,300

15,623,300

0

971
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ลําดับ

ชั้นเรียน

นักเรียน
1/2561

จํานวน
นักเรียน

คาเทอม

คาของใช(อนุบาล),
หนังสือ(ประถม)

คาเรียน IEP

อาหาร(ใหมป58)

คาเทอม+IEP+
อาหาร+หนังสือ

รวม 1/2561

6,000

18,470

369,400

6,000

28,065

982,275

6,000

20,550

719,250

6,000

25,015

800,480

6,000

17,550

421,200

6,000

25,145

905,220

6,000

17,550

579,150

1

เตรียมอนุบาล

20

9,250

3,220

2

อนุบาล 1/1

35

10,800

4,265

3

อนุบาล 1/2

35

10,800

3,750

4

อนุบาล 2/1

32

10,800

1,215

5

อนุบาล 2/2

24

10,800

750

6

อนุบาล 3/1

36

10,800

1,345

7

อนุบาล 3/2

33

10,800

750

8

ประถม 1/1 EP

25

11,550

3,714

23,700

6,000

44,964

1,124,100

9

ประถม 1/2 IEP

35

11,550

2,458

7,000

6,000

27,008

945,280

10

ประถม 1/3 SP

35

11,550

2,068

6,000

19,618

686,630

11

ประถม 2/1 EP

17

11,550

2,517

23,700

6,000

43,767

744,039

12

ประถม 2/2 IEP

50

11,550

2,517

7,000

6,000

27,067

1,353,350

13

ประถม 2/3 SP

33

11,550

2,127

6,000

19,677

649,341

14

ประถม 3/1 IEP

25

11,550

2,538

7,000

6,000

27,088

677,200

15

ประถม 3/2 IEP

27

11,550

2,538

7,000

6,000

27,088

731,376

16

ประถม 3/3 SP

29

11,550

2,148

6,000

19,698

571,242

7,000
7,000
7,000
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ประถม 4/1 IEP

ชั้นเรียน

38
นักเรียน
1/2561

จํานวน
นักเรียน

11,550

2,441

คาเทอม

คาของใช(อนุบาล),
หนังสือ(ประถม)

18

ประถม 4/2 IEP

36

11,550

2,441

19

ประถม 4/3 SP

40

11,550

2,051

15,950
11,550
15,950
11,550
15,950
15,950
11,550
15,950
11,550

2,403
2,403
2,013
2,013
2,232
2,232
2,232
2,054
2,054

20 ประถม 5/1 IEP
21 ประถม 5/2 SP
22 ประถม 6/1 IEP
23 ประถม 6/2 IEP
24 ประถม 6/3 SP
รวม

40
39
29
36
36
785

28
12
27
12
29
19
17
24
12

7,000

6,000

26,991

1,025,658

คาเรียน IEP

อาหาร(ใหมป58)

คาเทอม+IEP+
อาหาร+หนังสือ

รวม 1/2561

7,000

6,000

26,991

971,676

6,000

19,601

784,040

24,853
26,953
24,463
26,563
24,682
24,682
26,782
18,004
19,604

695,884
323,436
660,501
318,756
715,778
468,958
455,294
432,096
235,248
19,346,858

6,500
7,000
6,500
7,000
6,500
6,500
7,000

6,000
6,000

6,000
6,000

