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แผนท่ียุทธศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนที่เปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพ้ืนที่ ที่มีผลงานเชิงประจักษดานการพัฒนานักเรียนใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพ้ืนฐานสําหรับศตวรรษที่ 21        มคีวามสํานึกใน
ความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล    

เปาประสงค 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูและนักเรียนปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให
ฝกทักษะทางการคดิ การแกปญหา โดยการลงมือปฏิบัติจริง 

ครูเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active Learning 

นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานตามมาตรฐานหลกัสูตรและการเรยีนรูอ้ยา่งมเีป้าหมาย นกัเรยีนใฝ่เรียนรูด้้วยความรบัผดิชอบ มวีนิยั ซื่อสตัย ์รูจ้กัแบ่งปัน มจีติอาสา  

เพื่อส่วนรวม 

มิติผูมีสวนไดสวน
เสีย 

พัฒนาระบบพ้ืนฐาน
และขอมูลสารสนเทศ 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนสู
ศตวรรษที ่21 และไทยแลนด 4.0 

ปรบัเปลี่ยนการสอนสู่

รูปแบบ Active 

Learning 

นิเทศการสอนแบบ 

Coaching 

สรา้งชุมชนวชิาชพี 

(Professional Learning 

Communities ) 

พฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

เขม้ขน้ (Intensive English Programs) 

เปิดการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง การศกึษาขัน้

พืน้ฐานเน้นภาษาองักฤษ (English Programs) 

พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาและหลกัสูตรทอ้งถิน่ 

สอดรบัทกัษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 

4.0 

พฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงศกัยภาพ

สูงสุด 

มิติกระบวนการ 

ปลูกฝังคุณธรรมและจรยิธรรมโดยกจิกรรมวนัสําคญั 

ส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน 

มิติคนและความรู 
เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีนานาชาต ิ

มิติการเงิน การจัดการดานการเงินเปนไปตามระเบียบการเบกิจายของทางราชการมีการจดัทําบัญชีรายรับ รายจาย และใชจายเงินตามโครงการมีการตรวจสอบการใชเงินเพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได 
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แผนปฏิบตักิารโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ปรัชญา 
บมเพาะความสําเร็จ สื่อสารสามภาษา นอมนําคําพระราชา งามสงาในพระบรมราชูปถัมภ     
 
อัตลักษณ     
เช่ียวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพื่อสวนรวม 
 
วิสัยทัศน   

โรงเรียนทีเ่ปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพื้นทีท่ี่มผีลงานเชิงประจกัษ ดานการพัฒนานักเรียน ใหเปนผูนําทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐาน

สําหรับศตวรรษที่ 21   มีความสํานึกในความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล 

พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการภายในโรงเรยีนใหเอือ้ตอการจัดการเรียนการสอนที่สรางทกัษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0 
2. พัฒนาครูและบุคลากรเขาสูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  
3. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

 
เปาประสงค 

1. โรงเรียนมรีปูแบบการบรหิารจัดการแบบองคกรสมัยใหม 
2. ครูจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning  
3. นักเรียนมีความรูพื้นฐานตามมาตรฐานหลกัสูตร 
4. นักเรียนใฝเรียนรู รบัผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย แบงบัน มจีิตอาสาเพื่อสวนรวม 
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ตัวชี้วัดของเปาประสงคและผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ผูรับผดิชอบ ผูกํากบัดูแลตัวชี้วดั หนวยงานจดัเกบ็ขอมูลตวัชี้วดั 

 เปาประสงคที่ 1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจดัการที่สงเสริมใหครูและนกัเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหฝกทกัษะทางการคดิ การแกปญหา โดยการลงมือปฏบิัตจิริง 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการบริหารจัดการองคกร ระดับ 4 - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

- ฝายสํานักงานผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ งานทะเบียนและวดัผล 

1.2 รอยละของความสําเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ รอยละ 100 สํานักงานผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการฝาย
สํานักงานผูอํานวยการ 

งานนโยบายและแผน 

เปาประสงค  2 ครูเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active Learning 
2.1 จํานวนคร้ังที่ครูไดรับการพัฒนา ภาคเรียนละ 2 

คร้ัง 
- ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผูชวยฝายมธัยมศึกษา 

งานบุคลากร 

2.2 จํานวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษดานการสอนแบบ Active Learning รอยละ 100 - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผูชวยฝายมธัยมศึกษา 

งานบุคลากร 

เปาประสงค 3 นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานตามมาตรฐานหลกัสตูรและการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 
3.1 รอยละของหลักสูตรของแผนการเรียนที่พัฒนาหรือปรับปรุงใหนักเรียนมีความรูตาม
มาตรฐานตอหลักสูตรของแผนการเรียนทั้งหมด 

รอยละ 80 - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

รองผูอํานวยการ งานหลักสูตรและการสอน 

3.2 จํานวนผลงานเชิงประจักษที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
แผนการเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการเผยแพร ไดรับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาต ิ

 10 ผลงาน - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

รองผูอํานวยการ งานทะเบียนและวดัผล 

3.3 รอยละของคาเฉล่ียคะแนนการสอบ O-Net / NTที่เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ2 - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

รองผูอํานวยการ งานทะเบียนและวดัผล 
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ตัวชี้วดั เปาหมาย ผูรับผดิชอบ ผูกํากบัดูแลตัวชี้วดั หนวยงานจดัเกบ็ขอมูลตวัชี้วดั 

เปาประสงค 4 นักเรียนใฝเรียนรูดวยความรับผดิชอบ มีวนิัย ซื่อสตัย รูจักแบงปน มจีิตอาสา  เพ่ือสวนรวม 

4.1 ระดับความสําเร็จของการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับนักเรียน 

ระดับ 1 มีแผนงานและผูรับผิดชอบชัดเจน 

ระดับ 2 มีการดําเนินงาน การสนับสนุน กํากับติดตาม 

ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกยองชมเชย 

ระดับ 4 นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลูกฝงมากกวารอยละ 
50 ของนักเรียนทั้งหมด 

ระดับ 5 มีผลงานเปนที่ประจักษ ไดรับการเผยแพร รางวัล 

ระดับ 4 - ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ฝายมัธยมศึกษา 

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผูชวยฝายมธัยมศึกษา 

งานวินัยนักเรียน 

 
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล  
 
ระดับความพงึพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทีม่ีตอการบริหารจัดการองคกร 
เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 0-1 - 0.49 
ระดับ 2  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 0.15 – 2.49 
ระดับ 3  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 2.50 – 3.49 
ระดับ 4  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 3.50 – 4.49 
ระดับ 5  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 4.50 – 5.00 
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จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัจากการประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับภาค ระดับชาติตอป 
เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1  จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง 
ระดับ 2  จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง 
ระดับ 3  จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง 
ระดับ 4  จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง 
ระดับ 5  จํานวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรไดรบัระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง 

 

ระดับความสําเรจ็การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาความรู ทักษะ คุณธรรมนักเรียน 

เกณฑการใหคะแนน  
ระดับ 1  ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปจจบุัน แนวโนมในอนาคตและความตองการ  
ระดับ 2  ออกแบบกิจกรรมบรูณาการ เชน กิจกรรมคาย กจิกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝงบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณไทย 
ระดับ 3  นํากิจกรรมไปใชจัดการเรียนรู มีการกํากับติดตามนิเทศ 
ระดับ 4  นักเรียนมโีอกาสและเวทีนําเสนอผลงาน 
ระดับ 5  ประเมินความพึงพอใจ สะทอนคิด และ Redesign สรุปรายงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม 

          กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอมลูสารสนเทศ 
   กลยุทธที่ 1.2  พัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการภายในโรงเรยีนใหเอื้อตอการพฒันานักเรียนสูศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรบัเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning 

   กลยุทธที่ 2.1 ปรบัเปลี่ยนการสอนสูรปูแบบ 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 การศึกษาข้ันพื้นฐานเนนภาษาอังกฤษ (English Programs) 
   กลยุทธที่ 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 
   กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธที่ 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพสงูสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค 

   กลยุทธที่ 5.1  สรางเสริมจิตอาสาเพื่อสวนรวม 

   กลยุทธที่ 5.2  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยกจิกรรมวันสําคัญ 

   กลยุทธที่ 5.3  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน   
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สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 

กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม 

1.1 พัฒนาระบบพ้ืนฐาน
และขอมูลสารสนเทศ  

1.กิจกรรมพัฒนาขอมูล
สารสนเทศและรูปแบบ
การประชาสัมพันธเชิงรุก 

1.พัฒนาและเพ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธกิจการของ
โรงเรียน 
 
2. เพ่ือส่ือสารขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนสูชุมชน 

1. จํานวนชองทางและ
วิธีการส่ือสารและทํา
การตลาดกิจการของ
โรงเรียน  
5 ชอง ทาง/วิธีการ 
2. ระดับคุณภาพของ
ขอมูลสารสนเทศ  
3. ผูใชบริการระบบขอมูล
สารสนเทศทางเว็บไซต
ของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10  
 
 
 
 
ระดับ5 
 
       

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

 ต.ค.60 - ก.ย.61  วิฑูรย  

2.กิจกรรมพัฒนาระบบ
พ้ืนฐาน อินเทอรเน็ต 1. เพ่ือขยายระบบพ้ืนฐาน

อินเตอรเน็ตในโรงเรียน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคกรและการ
เรียนการสอน ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

1. จํานวนจุดเชื่อมตอ

สัญญาณอินเตอรเน็ต

เพ่ิมขึ้น1-2 จุดพ้ืนที่  

2. ผูบริหาร ครู บุคลากร

และนักเรียนที่พึงพอใจตอ

การใชงานอินเทอรเน็ต  

 รอยละ 10 

 

รอยละ 80 

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

  

 ม.ค. 61  

 

 

 นรินทร   

 เฉลิมพล 

3. ประชาสัมพันธขอมูล 
สารสนเทศโดยการแนะ
แนวการศึกษาตอ 

1. เพ่ือเชิญชวนนักเรียนใหเขา
เรียนตอในโรงเรียนสาธิตฯ 

1. นักเรียนเพ่ิมขึ้น จากป
ที่ผานมา 

 รอยละ 80 คาวัสดุ 10,000 บาท                                                 
- รางวัลในการทํากิจกรรมแนะแนว จํานวน 
20×500 = 10,000 บาท                                                           
คาใชสอย 4,800  บาท  คาเดินทาง 4,800 

รวมทั้งสิ้น 14,800 บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ปญจพร 

ประเสริฐ       
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

1.2  พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการ
พัฒนานักเรียนสู
ศตวรรษที ่21 และไทย
แลนด 4.0 

4. กิจกรรมจัดทําบัตร
นักเรียนมัธยม ศึกษาและ
ส่ือสารขอมูลสารสนเทศ 

1. เพ่ือจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศส่ือสารถึงนักเรียน 
และผูปกครองไดรวดเร็ว 

1. ผูปกครอง ครู นักเรียน

พึงพอใจตอการส่ือสาร

ขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน  

  

รอยละ 80 

คาใชสอย  264,100 บาท                             
(คาบัตรนักเรียน(950 คน×278บาท)       
264,100 บาท 
รวมทั้งสิ้น 264,100 บาท 

   ก.ค. 61  

 

ธรรมรัฐ  

 

5. จัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศ 

1. เพ่ือปลูกฝงความรักและ
ผูกพันกับโรงเรียน 

2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ
นักเรียนดีเดน 

1.นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม  

2. ความพึงพอใจของ

นักเรียน  

 รอยละ90 

 

รอยละ80 

คาวัสดุ   13,000  บาท                                               
- วัสดุสําหรับจัดซุมแสดงความยินดี 6 ซุม@
1500 บาท =  9,000 บาท                                                            
- บายศรี จํานวน 1 อัน  อันละ 4000 บาท  
เปนเงิน  4,000 บาท  

 คาใชสอย  9,875  บาท                                             
- อาหารวางสําหรับนักเรียนมัธยมจํานวน 
235 คน/25 บาท=5,875 บาท       

 - จางครูทําพิธีการบายศรี จํานวน 1 คน  
=4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 22,875 บาท 

   มี.ค.61  ปญจพร  

6.ประชุมผูปกครอง 1. เพ่ือระดมความคิดสําหรับ

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 

   ก.ค.-เม.ย.61  ศิรินภา  

7.ประชุมเครือขาย

ผูปกครอง 

2. เพ่ือสรางความเขาใจอันดี

ระหวางผูปกครอง ชุมชน และ

โรงเรียน 

1. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมประชุม  

 รอยละ85   - คาอาหารวางประชุมเครือขาย  (35 

ชุด×25บาท x8) 7,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 9,500 บาท 

   ก.ค.-เม.ย.61  ศิรินภา  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

8.ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงาน

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนการประชุมไม

ต่ํากวา  

 8 คร้ังใน1

ปการศึกษา 

 คาใชสอย  99,400  บาท                                             

- คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

(10,250 บาท×8คร้ัง) 82,000บาท                                                 

- คาอาหารประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

(145บาท×15คน×8คร้ัง)17,400 บาท                        

คาวัสดุ  2,500 บาท คาเอกสาร  2,500  

รวมทั้งสิ้น 101,900 บาท 

   ต.ค.60-ก.ย.61 ศิรินภา  

9.ประชุมสัมมนาจัดทํา

แผนงบประมาณประจําป 

1. เพ่ือพัฒนาและจัดทําแผน

งบประมาณประจําป 

1.ผูเขารับการสัมมนามี

ความรูความเขาใจในการ

จัดทําแผนงบประมาณมี

ความรูเพ่ิมขึ้น  

 รอยละ 80  คาวัสด ุ 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 

   พ.ค.61  ไพศาล  

10.เงินเดือน/คาครองชีพ 1.เพ่ือจายเงินเดือน/คาครองชีพ

ใหกับบุคลากร 

1. การเบิกจายตาม

งบประมาณ 

 รอยละ 90  งบบุคลากร                                                                

- คาครองชีพ (21,810 เดือน×12เดือน) 

261,720 บาท  - เงินเดือนบุคลากร 

(1,300,500 บาท×12เดือน) 15,606,000 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,867,720  บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล  

11.เงินประจําตําแหนง

และคาตอบแทนผูบริหาร 

1.เพ่ือจายเงินประจําตําแหนง

และคาตอบแทนผูบริหาร 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  งบบุคลากร  

  - เงินประจําตําแหนง (35,000 บาท×12

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

เดือน) 420,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 420,000  บาท 

12. คาจางครูตางชาต ิ 1.เพ่ือจายคาจางเหมาและ

คาจางอ.ตางชาติในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการดานสอนดาน

ภาษาอังกฤษ 

2.เพ่ือจายเงินประจําตําแหนง

และคาตอบแทนผูบริหาร 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  งบบุคลากร  

- คาจางครูตางชาติ (1,378,000 บาท 8

เดือน) 11,024,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 11,024,000  บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 

13. คาจางอาจารยพิเศษ 1.เพ่ือจายคาจางอ.พิเศษใน

รายวิชาที่ผูสอนขาดแคลน 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  งบบุคลากร  

- คาจางอาจารยพิเศษ (30,000 บาท×9

คน×8เดือน) 2,160,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,160,000   บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 

14. คาตอบแทนทาํงาน

ลวงเวลา และอ่ืน ๆ 

1.เพ่ือจายเงินคาทํางาน

ลวงเวลา 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  งบบุคลากร  

2.เพ่ือจายคาทําธุรกรรมของอาจารย

ชาวตางชาต ิ

- คาตอบแทนอ่ืน ๆ 200,000 บาท 

คาใชสอย  - คาธรรมธุรกรรมอาจารย

ตางชาติ 46,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 246,000 บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 

15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน 1.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนการสอน

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  คาใชสอย  

- ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนประถมและมัธยม 

165,000  บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  วิรัตน 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

และการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 165,000 บาท 

16. สราง ปรับปรุง 

ซอมแซมอาคารสถานที่

และแหลงเรียนรูใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูในศตวรรษ

ที่21 

1. เพ่ือสรางและซอมบํารุง

พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอ้ือตอ

การจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

  

รอยละ90 

คาใชสอย    860,500  บาท 

- ซอมบํารุงอาคารสถานที่ 860,500 บาท 

คาวัสดุ  550,500  บาท 

- วัสดุสําหรับนํามาซอมบํารุงอาคารสถานที ่

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 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ถนัด   

 

17. ซอมบํารุงครุภัณฑ /

เคร่ืองปรับอากาศ 

1.เพ่ือซอมบํารุงและดูแลรักษา

ครุภัณฑและเคร่ืองปรับอากาศ 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  คาใชสอย    255,000  บาท  

  - คาซอมบํารุงกลองแขก 1 คู  15,000 

บาท  

  - คาซอมตะโพนไทย 1 ใบ 10,000 บาท  

  - คาซอมเคร่ืองวงโย 30,000 บาท  

   -  คาซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ 

200,000 บาท  

 ครุภัณฑ  76,400  บาท  

   - เคร่ืองปรับอากาศแบบตูตั้ง  2 ตัว x 

38,200 บาท = 76,400  บาท 

รวมทั้งสิ้น 331,400 บาท 

 ต.ค.60- 

ก.ย.61  

ถนัด   

 

18. ซอมบํารุงรถตู /

น้ํามันเชื้อเพลิง 

1.เพ่ือซอมบํารุงและดูแลรักษา

ยานพาหนะ 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  คาวัสด ุ  84,000 บาท 

   - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 7,000 ×12 = 

84,000 บาท  

 คาใชสอย  50,000  บาท  

 ต.ค. 60 - ก.ย. 61  ถนัด  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

  - คาซอมบํารุงรถตู 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 134,000 บาท 

 

19. จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ

สํานักงาน - งานรับรอง 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือ

เอ้ืออํานวยตอระบบการ

ปฏิบัติงาน 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ90  คาวัสด ุ 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 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 

20. คาสาธารณูปโภค 1.คาสาธารณูปโภค(คา

โทรศัพท,คาน้ํา,คาไฟ,คาเชา

คอมฯ) 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

 รอยละ95  คาสาธารณูปโภค  5,312,000  บาท  

  - คานํ้า 300,000 บาท  

  - คาไฟฟา 5,000,000 บาท  

 คาใชสอย  800,000  บาท  

   - คาเชาคอมพิวเตอร 80 เคร่ือง = 

800,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 6,112,000 บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ชาลิสา   

ไพศาล 

21. จัดซ้ือวัสดุงานบาน

งานครัว 

1.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุทําความ

สะอาดและใชในงานบานงาน  

 

1.นักเรียนและอาจารยมี

ความพึงพอใจในความ

สะอาดของโรงเรียน 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 150,000  บาท  

  - วัสดุสําหรับทําความสะอาด  100,000 

บาท  

  - วัสดุสําหรับงานบานงานครัว 50,000 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ไพศาล 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

22.บริการอาหาร

กลางวันและอาหารวาง 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

สวัสดิการ อาหารกลางวัน 

อาหารวางนม ระดับ

ประถมศึกษาและอนุบาล 

1.จํานวนนักเรียนระดับ

อนุบาล -ประถมศึกษาปที่ 

6 ที่ไดรับบริการ 760 คน 

2.ความพึงพอใจตออาหาร

กลางวันและอาหารวาง 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ  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 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ณัฐกูล   

 

23. จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใช

อนามัยนักเรียนระดับ

อนุบาล 

1.เพ่ือใหนักเรียนระดับอนุบาล

ไดรับสวัสดิการเก่ียวกับของใช

อนามัย 

1.นักเรียนอนุบาลที่ไดรับ

บริการจํานวน 

รอยละ100  คาวัสด ุ 140,000  บาท  

   - ของใชอนามัยสําหรับนักเรียนอนุบาล 

140,000 บาท  

 ที่นอน ชุดนอน แปง สบู แปรงสีฟน ยาสี

ฟนฯ 

รวมทั้งสิ้น  140,000 บาท 

   ก.ค.61  วันทนีย   

เย็นฤด ี

24. จัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ-การดูแล

สุขภาพนักเรียน 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

สวัสดิการ  ยาและเวชภัณฑ  

1.นักเรียนที่ไดรับบริการ  รอยละ 90  คาวัสด ุ50,000 บาท  

- จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  50,000 บาท 

   ก.ค.61  สุกัญญา  

25. จัดซ้ือหนังสือเรียน 1.เพ่ือจัดซ้ือหนังสือใหกับ

นักเรียน 

1.นักเรียนระดับอนุบาล-

มัธยม6 ที่ไดรับหนังสือ 

 รอยละ100  คาวัสด ุ 1,751,335  บาท  

   - คาหนังสือเรียน  1,751,335  บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,751,335 บาท 

  ก.ค.61  ไพศาล ,บุษรา 

วิยะดา 

26. จัดทําเอกสารการ

สอน และขอสอบ

นักเรียน 

1.เพ่ือจัดทําเอกสารการสอน

และขอสอบนักเรียน 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

รอยละ90  คาวัสด ุ 351,335 บาท  

   - เอกสาร และขอสอบ 351,335  บาท 

รวมทั้งสิ้น  351,335 บาท 

 ต.ค.60-ก.ย.61  ธรรมรัฐ   

พรสวรรค 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

27. งานประกันอุบัติเหตุ

นักเรียน 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

สวัสดิการดานการประกัน

อุบัติเหตุ 

1.นักเรียนที่  ไดรับบริการ  รอยละ100  คาใชสอย  450,000  บาท   

  - คาบ้ียประกันอุบัติเหตุ 1,800คน×250 

บาท=450,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท 

   มิ.ย. 61  วิยะดา 

บุษรา 

28. คาบริการสระวายน้ํา 1.เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ทักษะทางดานกีฬาวายน้ํา

สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

1.นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาที่ใชบริการ 

  รอยละ90        คาใชสอย 70,000  บาท         (คาบริการ

สระวายน้ํา 70,000 บาท) 

 รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 

 ต.ค.60 - ก.ย.61  ไพศาล 

ชาลิสา 

29 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ 

ทางการศึกษา 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ

ประกอบการศึกษาเพียงพอตอ

การการเรียนการสอน 

1. การเบิกจายเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ 

รอยละ90     ครุภัณฑ  1,475,370บาท  

- จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงแบบ 

Digital 6,955 บาท  

 - คอมพิวเตอร ประชาสัมพันธ)   2

เคร่ือง@30,000บาท= 60,000 บาท  

 - ชุดครุภัณฑเคร่ืองปร้ินเลเซอรสี  8000 

บาท x  2 ตัว = 16,000 บาท  

 - ชุดครุภัณฑ ทัชสกรีนออลอินวัน 170000 

x 2 ตัว = 340,000 บาท  

- ชุดตดัสติกเกอร 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 

 ไพศาล 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรับเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active Learning 

2.1 ปรับเปล่ียนการ
สอนสูรูปแบบ Active 
Learning 

30. อบรมปฏิบัติการการ

เรียนรูแบบ  Active 

Learning สําหรับ

ครูผูสอน 

1. เพ่ือตอยอดศักยภาพ

ครูผูสอนดาน Active 

Learning  

1. ครูผูสอนไดรับการ 

พัฒนาการสอนแบบ 

Active Learning  

2. รอยละของครูผูสอนที่

เขารวมโครงการปรับการ

สอนเปนแบบ Active 

Learning  

รอยละ 90  

 

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 

 เม.ย. - มิ.ย. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 

2.2 นิเทศการสอนแบบ 
Coaching 

31. ปฏิบัติการนิเทศการ

สอนแบบ Coaching 

1.  เพ่ือชวยเหลือติดตามการ

สอนของครูแบบ Active 

Learning    

1. ครูผูสอนไดรับการ

นิเทศแบบ Coaching  

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 5,000  บาท  

  - คาเอกสาร/เคร่ืองมือนิเทศ 5,000 บาท  

 คาตอบแทน  54,000  บาท  

  - คาวิทยากรนิเทศจากภายนอก 

1,000x6x3x3 = 54,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 59,000 บาท 

 ก.ค. - ส.ค. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 

2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ 
(Professional 
Learning 
Communities) 

 32. Learning 

Community (PLC)32. 

อบรมปฏิบัติการ

แลกเปล่ียนเรียนรูการ

เรียนการสอนแบบ 

Active Learning โดย

กระบวนการ 

1. เพ่ือถอดประสบการณการ

จัดการเรียนรูแบบ  Active  

Learning   

1. ครูผูสอนที่เขารวม

โครงการเปนตนแบบ

จัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning  

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 30,000 บาท  

- คาวัสดุฝกปฏิบัติการ 30,000 บาท  

 คาตอบแทน  18,000  บาท  

 - คาวทิยากรนิเทศจากภายนอก 

1,000x6x3 = 18,000 บาท  

 คาใชสอย  54,000  บาท   

- คาอาหารกลางวัน 150 x 90 x 3 = 

40,500 บาท  

 ส.ค. - ก.ย. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

Professional   - คาอาหารวาง 50 x 90 x 3  = 13,500 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 102,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

3.3 เปดโอกาสให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูใน
เวทีนานาชาต ิ

33. พัฒนาครูและ

บุคลากรรายบุคคลและ

กลุม 

1.เพ่ือสงเสริมความเชี่ยวชาญ

ดานการสอนและการ

ปฏิบัติงานใหกับครูและ

บุคลากร 

1.ครูและบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนา  

รอยละ 80  คาใชสอย  80,000 บาท  

   - คาเดินทางและคาสมัครอบรม  80,000 

บาท(คนละ5,000X16คน) 

รวมทั้งสิ้น  80,000 บาท 

 ต.ค. 60 - ก.ย. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 

34.  โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรูอาเซียน 

1.เพ่ือเรียนรูและเผยแพร

วัฒนธรรมกลุมอาเซียนโดยใช

ภาษาอังกฤษเปนส่ือ 

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   

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

4.1 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่น สอด
รับทักษะในศตวรรษที ่
21และประเทศไทย 
4.0 

 
 

35. ศึกษาดูงานและทัศน

ศึกษาแหลงเรียนรูเพ่ือ

การเรียนการสอนใน

ศตวรรษที ่21 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ

การจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที ่21 

1.ครูและบุคลากรไดรับ

การศึกษาดูงานและทัศน

ศึกษา 

 รอยละ100  คาวัสด ุ 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  

 มี.ค. - เม.ย. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

- คาอาหารเย็น 280 x 97 x 2 = 54,320 

บาท  

  - คาที่พัก 600 x 97 x 2 = 116,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 299,820 บาท 

36. อบรมปฏิบัติการ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตร

ทองถิ่นสูศตวรรษที่ 21 

และประเทศไทย 4.0 

1.เพ่ือตอยอดความกาวหนา

ของหลักสูตรสูศตวรรษที่ 21  

และประเทศไทย 4.0  

1. ระดับคุณภาพของ

หลักสูตร สถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่น  

 ระดับ 3.5 คาวัสดุ   15,000 บาท 

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 

 ต.ค.60-เม.ย.61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 

37. พัฒนาระบบ

สวัสดิการครูและผูทาํ

คุณประโยชนแกโรงเรียน

(วันครู) 

1.เพ่ือสงเสริมและยกยองครู

ผูทําประโยชนแกโรงเรียน 

1.จํานวนผูไดรับรางวัล  11 รางวัล  คาวัสด ุ 5,000  บาท  

  - คาวัสดุดาํเนินการ 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 

 ม.ค.-ก.พ. 61  พรสวรรค  

ธรรมรัฐ 

ไพศาล 

4.2 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

38. พัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

1.เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียน

รอบดานระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1-6 

1.นักเรียนที่ไดรับการดูแล

ชวยเหลือรอบดาน  

 รอยละ100 คาวัสดุ  5,000  บาท  

คาวัสดุ   5,000 บาท  

คาตอบแทน  54,000 บาท  

  - คาวิทยากรคายทักษะชวีิต 3คน x 3วัน x 

  มิ.ย. - ก.ค. 61  ปญจพร  

สมพร 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

6ชม. x 1,000 = 54,000 บาท  

คาใชสอย  105,100 บาท 

  - คาอาหารกลางวัน 971x50 = 48,550 

บาท  

  - คาอาหารวาง 971x50 = 48,550 บาท  

- คาน้ํามันเยีย่มบานนักเรียน 8,000 บาท   

รวมทั้งสิ้น 164,100 บาท 

4.3 เปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด 

39 ดําเนินการสอบ  

O-NET  ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปที่ 6 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวมการ

สอบแขงขัน O-NET 

1.นักเรียนที่เขารวมการ

สอบแขงขัน O-NET  

 รอยละ100  คาใชสอย 24,480  บาท 

   - คาเชารถพานักเรียนไปสอบ 4 x 6,000 

= 24,000 บาท  

  - คาอาหารครู  6 x 80 = 480 บาท 

รวมทั้งสิ้น 24,480 บาท 

  ก.พ. 61  สมพร  

วุฒินันท 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

5.1  สรางเสริมจิต
อาสาเพ่ือสวนรวม 

40. กิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาสวนพฤษศาสตร 

1.เพ่ือปลูกฝงจิตอาสาสราง

ส่ิงแวดลอมทีด่ ี

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 รอยละ 80  คาใชวัสด ุ191,800  บาท  

   - คา ตนไม  อุปกรณ  141,800  บาท  

คาวัสดุกิจกรรมคายอาสา 65,000 

รวมทั้งสิ้น 206,800 บาท 

 ต.ค. - ก.ย. 61  จีรพรรณ , 

วธัญญา,พัทธ

นันท ,นฤทัย 

5.2  ปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมโดย
กิจกรรมวันสําคัญ 

41.  กิจกรรมวันไหวครู 1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 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 

  มิ.ย.61  สังวาล    

อนันตสมิทธ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

1,000บาท = 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,500 บาท 

42. กิจกรรมไหวครูดนตรี

และนาฏศิลป 

1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 16,000 บาท  

- เคร่ืองสังเวย 2ชดุ×8,000 บาท=16,000

บาท 

 คาใชสอย  31,000 บาท  

  -คาจางวงปพาทยเคร่ืองคู 8คน คนละ 

2,000บาท=16,000บาท  

  - คาจางดําเนินรายการ,ผูอานโครงการ 

15,000บาท 

รวมทั้งสิ้น 47,000 บาท 

 ยุวรัตน  

ชาญชัย 

43. กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติและ

วันสุนทรภู 

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมี

จิตสํานึกรักภาษาไทย 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 39,400 บาท  

  - วัสดุจัดนิทรรศการ   3,000 บาท  

  - ปายไวนิล   2 แผน x 1500บาท = 

3,000บาท  

  - วัสดตุกแตงสถานที ่  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 

  มิ.ย. 61  จุไรรัตน 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

44. กิจกรรมวันตรุษจีน

(Chinese Day) 

1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

รอยละ 90   คาวัสด ุ 10,000  บาท  

  - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 8,000 บาท  

  - ของรางวันสําหรับจัดกิจกรรม 100ชิ้น/

20บาท = 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 

  ก.พ. 61  พันทิวา  

45. กิจกรรมวันคริสต

มาศและธุรกิจชุมชน 

1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 55,000 บาท  

  - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม18,000 บาท  

  - ของรางวัลสําหรับจัดกิจกรรม 100ชิ้น@

25บาท = 25,000 บาท  

   - คาเชาเตนท 10 เตนท *1,200 = 

12,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 55,000 บาท 

 25 ธ.ค. , ก.พ. 61  วุฒินันท 

5.3  สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

46. กิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตย 

1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 19,000 บาท  

  - ปายรณรงคการเลือกตั้ง 2X1,500 = 

3,000  

  - คาถายเอกสารในลงคะแนนการเลือกตั้ง 

1x2000 = 2,000  

  - คาเข็มคณะกรรมการนักเรียน 40x300 = 

12000  

  - วัสดุอุปกรณ  2,000 

รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท 

  มิ.ย.61  พรพิศ  

ประเสริฐ 

5.4 สงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียน   

47. กิจกรรมวันเจาฟา

วิชาการ(งานวิชาการและ

นําเสนองาน

1.เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงศักยภาพทางวิชาการโดย

นําความรูและประสบการณที่

ไดรับมาใชในการปฏิบัติจริง

1.จํานวนนักเรียนผูบริหาร

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเขารวมโครงการ  

 รอยละ90  คาวัสด ุ 55,000 บาท  

  - คาวัสดุในการนําเสนอผลงาน 50,000 

บาท  

  - คาเอกสารประชาสัมพันธ 5,000 บาท  

  ก.พ. 61  ธรรมรัฐ  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

บริหารธุรกิจ) ในทางทีถู่กตองเหมาะสม 

2.เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน     

 คาใชสอย  55,000 บาท  

  - คากรรมการตดัสินการแขงขัน5 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 

48.  ฝกประสบการณ

นักศึกษาวิชาทหาร 

1.เพ่ือใหนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเขารวม

เปนนักศึกษาวิชาทหาร 

1.นักเรียนเขารวม

โครงการ  

 รอยละ90  คาวัสด ุ 5,000 บาท  

  - คาวัสดุดาํเนินการ 5,000 บาท  

 คาใชสอย  29,000  บาท  

  - คาทึ่พัก 2 x 20 x 600 = 24,000  บาท  

  - คาน้าํมัน  5,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น 34,000 บาท 

 พ.ย.-ก.ย. 61  หัสนัย   

49. กีฬาครอบครัวตัว

นอยอนุบาล 

1. เพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง

ประสงคโดยใชกีฬาเปนส่ือ 

1. จํานวนนักเรียนที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ระดับดีขึ้นไป  

รอยละ 80  คาวัสด ุ 27,410 บาท  

  - คาวัสดุแขงขันกีฬา 27,410 บาท  

 คาใชสอย  7,500  บาท  

  - อาหารวางและน้าํดื่ม (ผูปกครอง) 300 x 

25 = 7,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น  34,910 บาท 

  ก.ย. 61  วันทนีย   

50. กีฬาสาธิตสัมพันธ

ตานยาเสพติดระดับ

มัธยมศึกษา 

"1. เพ่ือสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวาง

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

กีฬา 

1.ความพึงพอใจของ    

ผูเขารวมโครงการ 

 รอยละ80 คาวัสดุ  256,000  บาท 

  - วัสดตุกแตงรูปขบวน เชียรลีดเดอร กอง

เชียรและอ่ืนๆ 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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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

 คาเชารถ 5×25,000 = 125,000 บาท  

 คาเชารถหกลอ  25,000  บาท  

 คาเบ้ียเล้ียงการเดินทาง  35×240×5 = 

42,000  บาท  

 คาที่พักผูบริหาร 3×1200×5 = 18,000  

บาท  

  - คาน้าํมันรถตู 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 

51. กีฬาสาธิตสัมพันธ

ตานยาเสพติดระดับ

ประถมศึกษา 

1. เพ่ือสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวาง

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

กีฬา 

1.ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ  

รอยละ80  คาวัสด ุ177,500  บาท  

  - วัสดตุกแตงรูปขบวน เชียรลีดเดอร กอง

เชียร และอ่ืนๆ 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  

  - คาน้าํมันรถตู 5,000 บาท  

  - คาเบ้ียเล้ียงครูและบุคลากร 27คน×240

   ธ.ค. 61  ถนัด  

ณัฐกูล 



23 
 

กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

บาท×4วัน=25,920บาท  

  - เงินลงขัน 40,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  578,920 บาท 

52. โครงการกีฬาสีตาน

ยาเสพติด ภายในระดับ

มัธยมศึกษา 

1. เพ่ือสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวาง

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

กีฬา 

2. เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา 

โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล 

1.ความพึงพอใจของ

นักเรียน ในการเขารวม    

โครงการ 

รอยละ90  คาวัสด ุ 22,000 บาท  

  - คาน้าํแข็ง 2,000 บาท  - คาอุปกรณแต

ละสี 5,000 x 4    =  20,000 บาท  

 คาใชสอย  22,000 บาท  

  - คาเชาเต็นท 5 X1,200  = 6,000 บาท  

- คาเคร่ืองเสียง  15,000 บาท 

- คาอาหาร + เคร่ืองดื่ม 1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  44,000 บาท 

    ส.ค. 61  หัสนัย   

รชา 

53. โครงการกีฬาสีตาน

ยาเสพติด ภายในระดับ

ประถมศึกษา 

1. เพ่ือสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีระหวาง

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน

กีฬา 

1. ความพึงพอใจของ

นักเรียนในการเขารวม

โครงการ 

 รอยละ 90  คาวัสด ุ 22,000  บาท  

  - คาน้าํแข็ง 2,000 บาท - คาอุปกรณแต

ละสี 5,000 x 4 =  20,000 บาท  

 คาใชสอย  2,000  บาท  

- คาอาหาร + เคร่ืองดื่ม 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท 

    ส.ค. 61  ณัฐกูล  

ถนัด 

54. โครงการกีฬา

นักเรียนนักศึกษาจังหวัด

ปทุมธาน ี

1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพดาน

กีฬา 

1. นักเรียนที่ไดรับการ

สงเสริมดานกีฬา 

 รอยละ90  คาใชสอย  76,580  บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 90×5oบาท×7วัน= 

31,500 บาท 

 - คาเชารถ2คัน 2,500×2=5,000 บาท ×7

วัน=35,000 บาท 

 - เบ้ียเล้ียงครู 240บาท×6คน)×7วัน=

10,080 

รวมทั้งสิ้น 76,580 บาท 

 มิ.ย. - ก.ย. 61  ณัฐกูล  

หัสนัย 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

55. อบรมปฏิบัติการ

หลักสูตรระยะส้ัน เตรียม

แพทย สถาปนิก  วิศวกร 

เทคโนโลยี   

บริหารธุรกิจ  เชฟ 

1. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจสู

อาชีพที่นักเรียนสนใจ 

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 

 คาวัสด ุ 20,000  บาท  

  - คาวัสดุฝกปฏิบัติและเอกสาร  20,000 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 108,000 บาท 

มี.ค.-เม.ย.61  จีรพรรณ  

พัทธนันท 

สาธินี 

56. โครงการ คาย

วิศวกรรมพัฒนาทักษะ

ทางดานคณิตและ

วิทยาศาสตร(Gifted) 

1.เพ่ือสงเสริมทักษาทางดาน

วิทยาศาตร 

1. นักเรียนที่ไดรับการ

สงเสริมดานวิทยาศาสตร 

 รอยละ 90 คาตอบแทน  24,000  บาท 

คาตอบแทนวทิยากร 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 

 มี.ค. - เม ย. 61  ธรรมรัฐ   

57. โครงการหองสมุดมี

ชีวิต 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัย

รักการอาน 

1.จํานวนที่เขาใชหองสมุด  รอยละ 80  คาวัสด ุ 419,600  บาท  

รวมทั้งสิ้น 419,600 บาท 

 มี.ค. - เม ย. 61  รัชฏา  

58. จัดการเรียนรูบูรณา

การ STEM Education 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดฝก

ทักษะการปฏิบัติจริงดาน

วิศวกรรมศาสตร 

1.ความพึงพอใจของ 

นักเรียนในการเขารวม

โครงการ   

 รอยละ 90 คาใชสอย 

- ครุภัณชุดฝกปฏิบัติกิจกรรม STEM 

Education 500,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 

 จิรพรรณ   

วธัญญา  

59.โครงการ Intensive 

English Program 

Projects Show (ประถม 

- มัธยม) 

1.เพ่ือนําเสนอความสามารถ

ของนักเรียนที่เรียนโปรแกรม 

Intensive English Program 

แกผูปกครอง 

1. นักเรียนในโครงการได

นําเสนอผลงาน 

รอยละ 100 คาใชสอย 28,000 บาท 

คากิจกรรมการแสดง14หอง*

2,000=28,000 บาท  

คาวัสดุ 10,000 บาท 

   ก.พ. 61  สุดาวรรณ  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

คาวัสดุจัดกิจกรรม10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 38,000 บาท 

60. โครงการEnglish 

Camp (The Pine 

Resort) IEP ป.4-6 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณคาย 

1.จํานวน นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ 151 คน 

 นักเรียน 

151 คน 

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 

    พ.ย. 60  ฐิตารีย 

61. โครงการEnglish 

Camp (The Pine 

Resort) IEP ม.1-3 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณคาย 

1.จํานวน นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ  

รอยละ 100 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 

    พ.ย. 60  สุดาวรรณ  

วุฒินันท 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

= 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 

62. โครงการField Trip  

for EP and IEP  (สวน

สัตวดุสิต) 

1.เพ่ือฝกประสบการณการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางชาติโดยตรง 

2เพ่ือเปนการเปดโลกกวางและ

เปดโอกาสการเรียนรูรอบ

หองเรียนของนักเรียน 

3เพ่ือพัฒนาทักษะการออก

เสียงและการฟงภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน 

1. นักเรียนที่เขารวม

โครงการ  

2. ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เขารวม

โครงการ  

 รอยละ 90 

 

รอยละ 90 

 

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 

  ต.ค. -ก.ย. 61  เสาวินี   

63. โครงการ  EP Day 

สานสัมพันธผูปกครอง  

1.เพ่ือนําเสนอความสามารถ

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 

   ก.ย. 61  เสาวินี   
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

64. โครงการ EP  

English Camp เรือน

ไทย 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนา

ความรู ความสามารถทางดาน

ทักษะภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนที่เขารวม

โครงการ  

2.รอยละของนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ 

 รอยละ 90 

 

รอยละ 80 

คาตอบแทน  3,600  บาท 

คาตอบแทนวทิยากร 600*6ชม.=3,600  

คาวัสดุ  5,000  บาท 

คาเอกสารและวัสดุฝก5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,600 บาท 

   ก.ย. 61  เสาวินี  

65. กิจกรรมสรางสรรค 

บูรณาการทักษะชีวิต

(ละครเพลง)ระดับ ป.1-

ป.6 

1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนภาพลักษณของ

โรงเรียน 

1.ผูเขารวมโครงการ  รอยละ 90  คาวัสด ุ 53,600  บาท  

  - วัสดตุกแตงฉาก    9,000 บาท  

  - วัสดตุกแตงสถานที ่    5,000 บาท  

  - เคร่ืองสําอาง   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 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม (งบรายได) 

1.2  พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการ
พัฒนานักเรียนสู
ศตวรรษที ่21 และไทย
แลนด 4.0 

66.คาหนังสือเรียน 1.เพ่ือจัดซ้ือหนังสือใหกับ

นักเรียน 

1.นักเรียนมีหนังสือเรียน

ตรงตามหลักสูตรของ

โรงเรียน 

 รอยละ100  งบอุดหนุนทั่วไป  

  - หนังสือเรียนนักเรียนปการศึกษา 2561 

จํานวน  815,300 บาท 

รวมทั้งสิ้น 815,300 บาท 

 มิ.ย.60 - ก.ย. 61  ไพศาล 

67. คาเคร่ืองแบบ 1.เพ่ือจายเงินโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.นักเรียนไดรับเงิน

อุดหนุนคาเคร่ืองแบบ

นักเรียนของโรงเรียน 

 รอยละ100  งบอุดหนุนทั่วไป  

  - คืนเงินสนับสนุนคาเคร่ืองแบบนักเรียน

ใหกับนักเรียน/ผูปกครอง  

 จํานวน 680,200 บาท 

 มิ.ย..60 - ก.ย. 61  ไพศาล 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

รวมทั้งสิ้น 680,200 บาท 

68.คาอุปกรณการเรียน 1.เพ่ือจายเงินโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คาอุปกรณการเรียนใหกับ

ผูปกครอง 

1.นักเรียนไดรับเงิน

อุดหนุนคาอุปกรณ

นักเรียนของโรงเรียน 

 รอยละ100  งบอุดหนุนทั่วไป  

  - คืนเงินสนับสนุนคาเคร่ืองแบบนักเรียน

ใหกับนักเรียน/ผูปกครอง  

 จํานวน 621,900 บาท 

รวมทั้งสิ้น 621,900 บาท 

 มิ.ย..60 -ก.ย.61  ไพศาล 

69.จัดซ้ือวัสดุสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

1.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการ

จัดการเรียนการสอนใหกับ

นักเรียน 

1. นักเรียนมีความพึง

พอใจตอวัสดุการเรียนการ

สอน 

 รอยละ80  งบอุดหนุนทั่วไป (3,020,900 บาท)  

- วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน/ส่ือการ

สอน 8 กลุมสาระ  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฐมวัย    

1,271,650 บาท 

 - วัสดุการศึกษาใชในหองเรียน ตั้งแต

อนุบาล-มัธยมตอนปลาย 883,600 บาท 

 - วัสดุสําหรับการเรียนการสอน 900,000 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,055,250 บาท 

 พ.ย.60 - ก.ย.61  ไพศาล 

70.จัดซ้ือครุภัณฑ

การศึกษา 

1.เพ่ือใชในการเรียนการสอน

ของนักเรียน 

2.เพ่ือใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

ความตองการของครูและ

นักเรียน 

1.มีจํานวนครุภัณฑ

เพ่ิมขึ้นจํานวน 2 รายการ 

 รอยละ100  ครุภัณฑ  

  - ครุภัณฑเคร่ืองดนตรีไทยปพาทยเคร่ืองคู 

จํานวน 1 คู 96,500 บาท  

  - ครุภัณฑกลองดูดาวแบบหักเหแสง 

จํานวน 2 ตัว 70,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 166,500 บาท 

  ต.ค. - ธ.ค. 60  ไพศาล 

71.ปรับปรุงหองดนตรี

สากล พรอมชุดเคร่ือง 

ดนตรีโยธวาธติ 

1.เพ่ือปรับปรุงหองดนตรีสากล 

พรอมชุดเคร่ืองดนตรีโยธวาธิต 

1.มีหองดนตรีที่ปรับเสร็จ

ตามเวลา  

 จํานวน 1 

หอง 

 ที่ดินและส่ิงกอสราง  

  - ปรับปรุงหองดนตรีสากล พรอมชุดเคร่ือง

ดนตรีโยธวาทติ จํานวน 1 หอง  

  1,500,000 บาท 

  ม.ค.-ก.พ.61  ไพศาล 

ยุวรัตน 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพ่ือการส่ือสาร (งบรายได) 

3.3 เปดโอกาสให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูใน
เวทีนานาชาต ิ

72.  โครงการเรียนรู

วัฒนธรรมตะวันตก 

(นักเรียนสายศิลป- 

อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 

4) 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูถึง

วัฒนธรรมในการรับประทาน

อาหารของชาวตะวันตก 

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําระ

สบการณที่ไดรับมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

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 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

4.2 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

73. ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือและสงเสริมพัฒนา

อยางเต็มตามศักยภาพจนเขาสู

การสอบเขามหาวิทยาลัย 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 รอยละ 80  งบอุดหนุนทั่วไป (35,800 บาท)  

  - คาอาหารวางนักเรียนมัธยม 250 คน/25 

บาท x 2 ม้ือ =12,500 บาท  

  - คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 3 คน /600 

บาท 6 ชั่วโมง = 10,800 บาท 

รวมทั้งสิ้น 23,300 บาท 

  มิ.ย. 61  ปญจพร   

4.3 เปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด 

74. กิจกรรมรับมือ O-

NET ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

1.เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

สอบแขงขัน O-NET  

2.เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอนแขงขัน O-NET 

เพ่ิมขึ้น 

1.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน O-NET 

เพ่ิมขึ้น  

2.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน O-NET 

ในระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 

รอยละ5 

 

รอยละ 5 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (118,750 บาท)  

คาวัสดุ  

 - คาเอกสารประกอบการสอน 70คน x 

100 บาท = 7,000 ประถมศึกษา 

 - คาเอกสารประกอบการสอน  14,000 

มัธยมศึกษาคาตอบแทน 

 - คาวทิยากร 40 ชั่วโมง x 1,000 = 

40,000 ประถมศึกษา 

 - คาวทิยากร 80 ชั่วโมง x 1,000 = 

80,000 มัธยมศึกษาศึกษา 

 ต.ค.-ธ.ค.60 , ม.ค.-

ก.พ. 61  

สมพร  

วุฒินันท 



30 
 

กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

รวมทั้งสิ้น 118,750 บาท 

75. NT ระดับ

ประถมศึกษา 

1.เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

สอบแขงขัน NT 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอนแขงขัน NT เพ่ิมขึ้น 

.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน NT 

เพ่ิมขึ้น 

2.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน NT ใน

ระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 

 รอยละ 5 

 

รอยละ 5 

 งบอุดหนุนทั่วไป ( 8,800 บาท)  

  - คาเอกสาร   110 ชดุx 80บาท = 8,800

บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,800 บาท 

  ต.ค.-ธ.ค.60 ,   สุภาวดี   

ปาจารี 

76. อบรมสงเสริมทักษะ

เพ่ือพัฒนาอัจฉริยะภาพ

ทางวทิยาศาสตร  

และคณิตศาสตร(สสวท.) 

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน

ทานวิทยาศาสตร 

2.เพ่ือเตรียมพรอมใหกับ

นักเรียนในการเขารวมแขงขัน 

สอบอัฉริยภาพทางดาน

วิทยาศาสตร (สสวท.) 

1.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน 

อัจฉริยภาพ(สสวท.)

เพ่ิมขึ้น จากปที่ผานมา 

 รอยละ5  งบอุดหนุนทั่วไป ( 123,250 บาท)  

  - คาเอกสาร ป.3 = 50 คน ๆ ละ 50 บาท 

=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 

  ต.ค.-ธ.ค.60 , ม.ค.-

ก.พ. 61  

วธัญญา  

พัทธนันท 

พัชรา 

77. การเขารวมแขงขัน

งานศิลปหัตกรรมป

การศึกษา 2560 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดนําความ

ความรูทางดานการเรียนมาใช

ในการแขงขัน 

2.เพ่ือวัดระดับความรู

ความสามารถของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ 

1.นักเรียนไดรับรางวัล

ระดับชาต ิ

2.จํานวนรางวัลที่ไดรับ 

ระดับภาค ระดับชาต ิ  

 ไมนอยกวา 

10 คน 

จํานวน 10 

รางวัล 

 งบอุดหนุนทั่วไป(174,000 บาท)  

(ดนตรี-นาฏศิลป) 6,300 บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 3คน/50บาท×2วัน=

300บาท  

  - คาที่พักนักเรียน 3คน/600บาท×2วัน=

3,600บาท  

  - คาที่พักครู 2คน/600บาท×2วัน=2,400

บาท  

พ.ย.-ธ.ค. 60  พรสวรรค 

ธรรมรัฐ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

3.เพ่ือยกระดับความรู

ความสามารถของนักเรียนใหถึง

ระดับชาต ิ

 (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

คร้ัง=2,250บาท  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู 3คน@240×3คร้ัง=2,160

บาท  

 วาดภาพ) 5,210บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 25คน/50บาท=1,250

บาท  

  - คาที่พักนักเรียนและครู 3คน/600บาท×

1วัน=1,800บาท  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู 2คน/240×3คร้ัง=5,160

บาท  

 (ภาษาไทย) 5,460 บาท  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู  4 คนx 240บาท = 960

บาท  

  - คาอาหาร  30 คนx 50บาท = 1,500

บาท  

  - คาที่พัก    2 คนื x 1,500บาท = 3,000

บาท  

 (ภาษาจีน) 2,460บาท  

 - ครู 2ทาน x 240 บาท x 2 คร้ัง  = 960 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

บาท 

 - นักเรียน 15 คน x 50 บาท x 2 คร้ัง  = 

1,500 บาท 

 (สังคมฯ) 42,350บาท  

 - คาอาหารนักเรียน 35คนx50บาทx5มื้อ = 

8,750 บาท 

 - คาเบ้ียเล้ียงครู 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 

คาเบ้ียเล้ียงครู 240 x 2คน x 2 วัน = 960

บาท 

 (การตอบปญหาสุขภาพ) 3,880บาท  

 คาอาหารนักเรียน (8x50 = 400x3 

=1,200)  

 คาเบ้ียเล้ียงครู (2x240x3 =1,440)  

 คาที่พักครู (10x600 = 6,000)  

 (คณิตศาสตร) 4,460 บาท  

 - เบ้ียเล้ียงครู 4 คร้ัง  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) 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

 - คาอาหารนักเรียน 2 คน มื้อละ  50 

จํานวน 3 มื้อ = 300 (รอบ2) 

 - คาที่พัก 4 คน คนละ 600 บาท = 2,400 

 - คาเบ้ียเล้ียงครู 2 คน คนละ 250 = 500 

  - คาวัสดุแขงขันวาดภาพ 14,000 บาท  

  - คาวัสดุแขงขันภาษาจีน 1,000 บาท  

  - คาวัสดุแขงขันกลุมสาระสังคม  18,500 

บาท  

  - คาวัสดุแขงขันกลุมสาระวิทย 10,685 

บาท  

  - คาเชารถเพ่ือไปสนามสอบแขงขัน 6 

คัน@6,000 บาท=36,000 บาท  

 (การงานอาชีพและเทคโนโลย)ี 7,640 บาท  

 - คาอาหาร  (นักเรียน)  20 x 50   = 

1,000 บาท (รอบแรก) 

  - คาวัสดุแขงขัน 6,140 บาท  

 - คาเบ้ียเล้ียงครู 2 คน คนละ 250 = 500 

รวมทั้งสิ้น 181,640 บาท 

78. การเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการวัดเชตุ

พลวิมลมังคลาราม 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ความรูรอบตัวของนักเรียน 

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน

การแขงขันชนะเลิศ 

 ไมนอยกวา

2 รางวัล 

 งบอุดหนุนทั่วไป (20,380 บาท)  

  - คาเอกสาร 10ชุดx100บาท = 1000 

บาท  

  - คาเชารถ  1คันx2500บาทx3วัน = 

7,500 บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 10คนx50บาทx3วัน 

= 1500 บาท  

  ต.ค.-ธ.ค. 60  ประเสริฐ  

มาลิก 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

  - คาเบ้ียเล้ียงครู 4คนx240บาทx3วัน = 

2880 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,880 บาท 

79 การเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการเปด

บานสวน 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ความรูรอบตัวของนักเรียน 

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน

การแขงขันชนะเลิศ 

 ไมนอยกวา

2 รางวัล 

 งบอุดหนุนทั่วไป(3,280 บาท)  

  - คาเชารถ  1คันx2500บาทx1วัน = 2500

บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 6คนx50บาทx1วัน = 

300บาท  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู 2คนx240บาทx1วัน = 

480บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,280 บาท 

  ต.ค.-ธ.ค. 60  อริศรา 

80. การเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการดาน 

วิทยาศาสตร(อยุธยา) 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตร 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ของนักเรียนทางดาน

วิทยาศาสตร 

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน

การแขงขันชนะเลิศ 

 ไมนอยกวา

2 รางวัล 

 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 

  ต.ค.-ธ.ค. 60  ผองศรี 

81. การเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ 

พัฒนา 

อัจฉริยภาพ(สสวท) 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขา

สอบแขงขันอัฉริยภาพดาน

วิทย-คณิต 

2.เพ่ือวัดความรูความสามารถ

ของนักเรียนดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

1.นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

การสอบแขงขัน 

อัจฉริยภาพ(สสวท.)

เพ่ิมขึ้น จากปที่ผานมา 

 รอยละ5  งบอุดหนุนทั่วไป (7,480 บาท)  

  - เบ้ียเล้ียงครู 2 คร้ัง  2 x 240 = 480 

บาท  

  - คาอาหารนักเรียน 20 คน  20 x 50 

=1,000 บาท  

  - คาเชารถ 2 คร้ัง x2 คัน x 1500 =6,000 

บาท 

  ต.ค.-ธ.ค. 60  วธัญญา   

สุชาดา 
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

รวมทั้งสิ้น 7,480 บาท 

82. การแขงขันทักษะ

วิชาการระดับนานาชาติ

(วิทยาศาสตร) 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตร 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ของนักเรียนทางดาน

วิทยาศาสตร 

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)  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู จํานวน 2 คน x 240 = 

480.00 บาท (รอบ1)  

  - คาเบ้ียเล้ียงครู  จํานวน 1 คน x 240 = 

240.00 บาท (รอบ2) 

รวมทั้งสิ้น 8,720 บาท 

  ม.ค. - ก.พ. 61  มาริษา 

ธนภัทร 

83. การแขงขันทักษะ

ทางวิชาการสวนกุหลาบ

(วิทยาศาสตร) 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตร 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ของนักเรียนทางดาน

วิทยาศาสตร 

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน

การแขงขันชนะเลิศ 

 ไมนอยกวา

2 รางวัล 

 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 

  ต.ค.-ธ.ค. 60  ธรรมรัฐ  

พรสวรรค 

84. การแขงขันทักษะ

วิชาการธรรมศาสตร 

(วิทยาศาสตร) 

1.เพ่ือใหนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการดาน

วิทยาศาสตร 

2.เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ของนักเรียนทางดาน

1.นักเรียนไดรับรางวัลใน

การแขงขันชนะเลิศ 

 ไมนอยกวา

2 รางวัล 

 งบอุดหนุนทั่วไป(3,425 บาท)  

   - คาวัสดุแขงขัน 975 บาท  

  - คาอาหาร (นักเรียน) 9 x 50   = 450

บาท  

  - คารถตู 1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 

  ต.ค.-ธ.ค. 60  ธรรมรัฐ  

พรสวรรค 
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 
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รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

วิทยาศาสตร  = 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,425 บาท 

 

85.  คาใชจายในการเขา

รวมแขงขันทักษะทาง

วิชาการอ่ืน ๆ 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการตาง 

ๆ 

2.เพ่ือใหนักเรียนนําความรู

ความสามารถเฉพาะดานปรับ

มาใชในการเขารวมแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ 

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 

86. คายภาษาอังกฤษ

การคิดระดับมัธยม 

 1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

รอยละ80 

 

 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 

  ต.ค. 60  วุฒินันท 

87. คายภาษาอังกฤษ

การคิดระดับประถม 

 1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 80 

  

รอยละ80 

 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 

  ก.ค. 61  เสาวินีย 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

88.โครงการวัน

วิทยาศาสตร 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออก

ถึงความ สามารถทาง

วิทยาศาสตร 

2.เพ่ือสงเสริมสรางบรรยากาศ

ทางวทิยาศาสตรใหกับนักเรียน

ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

 รอยละ 80 

 

 คาใชสอย  

ไวนิล อันละ 1,000 / 2 อัน 2,000  

 โลรางวัล อันละ 1,000 / 5 อัน  5,000  

 คาวัสด ุ 

 คาวัสด ุ5 ฐาน ๆ 1,000 = 5,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท 

 14-18ส.ค.61  วธัญญา   

จีรพรรณ 

มาริษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค (งบรายได) 

5.1  สรางเสริมจิต
อาสาเพ่ือสวนรวม 

89.  กิจกรรมวันสถาปนา

ลูกเสือ 

1.เพ่ือใหเกิดความสามัคคี

ระหวางพ่ีนองลูกเสือ-เนตรนารี 

และผูเขารวมกิจกรรม 

2.เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีและ

ผูเขารวมกิจกรรรมไดบําเพ็ญ

ประโยชนเนื่องในวันคลายวัน

สถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 80 

 

รอยละ80 

งบอุดหนุนทั่วไป (4,100 บาท) 

- แกวน้ําพลาสติก 650 บาท 

 - ผา 4 สี  450 บาท 

 - ปายไวนิล 1,500 บาท 

 - กรวย/ธูปเทยีน 1,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น  4,100 บาท 

  1 ก.ค. 61  ธนภัทร   

นิตยา 

90.  กิจกรรมวันคลายวัน

สวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระ 

มงกุฏเกลาเจาอยูหัว 

1.เพ่ือแดงความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ 

เกลาเจาอยูหัวผูกําเนินลูกเสือ

ไทย 

3.เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีและ

ผูเขารวมกิจกรรรมไดบําเพ็ญ

ประโยชนเนื่องในวันคลายวัน

สถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

รอยละ80 

งบอุดหนุนทั่วไป (2,200 บาท) 

- พวงมาลา 700 บาท 

  - ปาย 1,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,200 บาท 

  พ.ย. 60  ธนภัทร   

นิตยา 

5.2  ปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมโดย
กิจกรรมวันสําคัญ 

91. อนุบาลนอยเด็กดีวิถี

พุทธ 

1.เพ่ือใหนักเรียนรูวัฒนธรรม 

ของชาวพุทธ 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

ตนในฐานะของชาวพุทธ 

1.นักเรียนอนุบาลจํานวน

210 คน ไดปฏิบัติตนใน

ฐานะชาวพุทธโดยตัก

บาตร  

ไมนอยกวา 

5 คร้ัง 

 งบอุดหนุนทั่วไป (12,060 บาท)  

คาอาหาร  3 ชุด/80บาท  = 240 บาท 6

คร้ัง 1,440 บาท  

 คาอาหารวาง 3 ชดุ /50 บาท  = 150 บาท 

พ.ย.-ธ.ค.60  

ม.ค.-ก.พ.61  

มิ.ย.-ส.ค.61 

รุจิดา   

มัทนา 

ธันธิชา 
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กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 
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รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

6คร้ัง 900 บาท  

 คาวทิยากร 3 คน /540 บาท   =1,620 

บาท6คร้ัง 9,720 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,060 บาท 

5.4 สงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียน   

92. การเรียนรูแบบ 

Project Approach 

(อนุบาล) 

1.เพ่ือใหนักเรียนระดับชั้น

อนุบาลไดเรียนรูตามความ 

ถนัดของแตละบุคคล 

2.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาลไดคนหาขอมูล

จากแหลงเรียนรูจริง 

1.นักเรียนระดับชั้น

อนุบาลจํานวน 210 คนมี

โปรเจ็คงานเปนของ

ตนเอง 

 ไมนอยกวา

8 ชิ้นงาน 

 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  

  - ฉากก้ันบานพับไมระแนง @ 2,000 บาท 

6 อัน   = 12,000 บาท  

  - คาเดินทางพานักเรียนทํากิจกรรมนอก

สถานที่ =127,150 บาท  

 (คาพาหนะ  คาเขาชม) 

รวมทั้งสิ้น 144,790 บาท 

พ.ย-ธ.ค. 60 วิราภรณ 

93. โครงการอบรมให

ความรู  เร่ือง อันตราย

จากสารเสพติด 

สําหรับ นักเรียน

มัธยมศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2561 

1.เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ

ใหกับนักเรียนเก่ียวกับโทษยา

เสพติด 

2.เพ่ือลดอัตราความเส่ียงเร่ือง

ยาเสพติดใหกับนักเรียนให 

เปนศูนย 

1.จํานวนนักเรียนที่

เก่ียวของกับยาเสพติด

เปน ศูนย  

2.นักเรียนที่มีความเขาใจ

เพ่ิมขึ้น 

 รอยละ 80  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 

  มิ.ย. 60  สุกัญญา 

บุษกร 

94.  กิจกรรม Field 

Trip (นักเรียนสายศิลป - 

อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกทักษะใน

การสนทนาภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางชาติโดยตรง 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 รอยละ 80  งบอุดหนุนทั่วไป (13410 บาท)  

  - คาเชารถ 1คัน/9,000 บาท = 9,000 

บาท  

  ก.พ. 61  วุฒินันท  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

4) 2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 

  - คาอาหารกลางวันนักเรียน 63 คน/ 50 

บาท =  3,150 บาท  

  - คาเอกสาร 63 ชุด/20 บาท = 1,260 

บาท 

รวมทั้งสิ้น 13,410 บาท 

95. โครงการ Drama 

Enlish Preformance 

1.เพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก

ผานทางการแสดงละครเวท ี

2.เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะ

การสนทภาษาอังกฤษผานการ

แสดงละครเวท ี

3.เพ่ือใหนักเรียนนําทักษะ

ทางการสนทนาภาษาอังกฤษมา

ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

1. นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเขารวม

โครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมายรอยละ80 

 รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (83,000 บาท)  

  - คาเชาชดุการแสดง  20,000 บาท  

  - คาอุปกรณประกอบฉาก 20,000 บาท  

  - คาวัสดุประชาสัมพันธ 3,000 บาท  

  - คาอุปกรณใชในการประกอบการแสดง 

20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 63,000 บาท 

  ก.พ. 61  วุฒินันท 

96. อบรมเทคนิคเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการ

แสดงละครเวท ี

1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรู 

เทคนิคการแสดงละครเวท ี

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถนํามา

ปรับใชในการประกอบอาชีพ

หรือใชในชีวิตประจําวันได 

3.เพ่ือนํามาประยุคใชกับ

กิจกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนได 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (24,000 บาท)  

  - คาตอบแทนวิทยากร 2คน/6,000บาท 2

วัน=24,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท 

  ก.พ. 61  ยุวรัตน 

ปญจพร 

97. การนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียน

1.เพ่ือนําเสนอผลงานของ 1.มีผลงานของนักเรียน  ไมนอยกวา  งบอุดหนุนทั่วไป   ก.พ. 61 ,  ธรรมรัฐ  
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

ทุกระดับชั้น นักเรียนทุกระดับชั้น 

2.เพ่ือเชื่อมเครือขายระหวาง

นักเรียน โรงเรียน และ

ผูปกครอง 

3.เพ่ือนําเสนอผลงานของ

นักเรียนสูสาธารณะชน 

นําเสนอ  

 

2. มีการจัดกิจกรรม 

500 ผลงาน 

ไมนอยกวา 

2 คร้ัง 

  - วัสดทุี่ใชในการประกอบกิจกรรม 

129,520 บาท 

รวมทั้งสิ้น 129,520 บาท 

ก.พ. 61  พรสวรรค 

98. กิจกรรมเขาคาย

ลูกเสือ -เนตรนารี

ระดับประถมปลาย 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกการใช

ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี

เจตคติมีคานยิมทีด่ีงามและ

ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑของการ

อยูคาย 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรู

จากการเรียนรูวิชาลูกเสือไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

รอยละ80 

 งบอุดหนุนทั่วไป (132,240 บาท)  

  - คาวัสดุ พิธีสักการะ ร.6 = 2,000  

  - คาวัสดุคาย = 25,740  

  - คาอาหารวทิยากร 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 

  ม.ค. 61  พรสวรรค 

99.  กิจกรรมเขาคาย

ลูกเสือ -เนตรนารีระดับ

มัธยมตน 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกการใช

ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี

เจตคติมีคานยิมทีด่ีงามและ

ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของการ

อยูคาย  

2.เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรู

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (244,340 บาท) 

   - คาวิทยากร  51,840 บาท  

  - คาอาหารนักเรียนและวทิยากร 119,950 

บาท  

  - คาอาหารวางนักเรียนและวิทยากร 

53,550 บาท  

  ก.พ. 61  ธรรมรัฐ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

จากการเรียนรูวิชา 

ลูกเสือไปประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

  - คาเชารถสุขา 9,000 บาท  

  - คาอุปกรณคาย 10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 244,340 บาท 

100. กิจกรรมเขาคาย

ลูกเสือ -เนตรนารี

ระดับประถมตน 

1.เพ่ือใหนักเรียนฝกการใช

ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มี

เจตคติมีคานยิมทีด่ีงามและ

ปฏิบัติตนตาม 

กฏเกณฑของการอยูคาย 

2.เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรู

จากการเรียนรูวิชาลูกเสือไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

 

รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (32,260 บาท)  

  - คาวัสดุ พิธีสักการะ ร.6 =2,000 บาท  

  - คาวัสดุคาย = 5,000 บาท  

  - คาอาหารวทิยากร 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 

  ม.ค. 61  พรสวรรค 

101. ทัศนศึกษานักเรียน

ระดับประถมศึกษาปที่ 

4-6(สวนนงนุช) 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณจากภายนอก

สถานที ่

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู

เก่ียวกับการใชชีวิตประจําวัน

ภายนอกโรงเรียน 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 

 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 

  พ.ย.60  สมพร   

ผองศรี 

102. ทัศนศึกษานักเรียน

ระดับประถมศึกษาปที่ 

1-3(สยามโอเชียลเวิลด) 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณจากภายนอก

สถานที ่

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู

เก่ียวกับการใชชีวิประจําวัน

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

 รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 งบอุดหนุนทั่วไป (139,200 บาท)  

  - คาบัตรเขาชมของนักเรียน 288 คน@

300 บาท=86,400 บาท  

  - คาบัตรเขาชมของครู 12คน@400 บาท=

4,800 บาท  

  พ.ย. 60  สมพร  

ยุพันธ 
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

ภายนอกโรงเรียน เปาหมาย    - คาเชารถ 8คัน/6,000 48,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 139,200 บาท 

103. ทัศนศึกษานักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณจากภายนอก

สถานที ่

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู

เก่ียวกับการใชชีวิตประจําวัน

ภายนอกโรงเรียน 

1.รอยละของนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (180,000 บาท)  

  - คาใชจายในการการทศันศึกษานักเรียน

จํานวน 500 คน/360 บาท  

  = 180,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท 

  ก.พ. 61  สาธินี 

ณัฐวุฒ ิ

นฤทัย 

104. ทัศนศึกษานักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณจากภายนอก

สถานที ่

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู

เก่ียวกับการใชชีวิตประจําวัน

ภายนอกโรงเรียน 

1.รอยละของนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ  

2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

 

รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป   

  - คาใชจายในการทัศนศึกษานักเรียน

จํานวน 450คน/360 บาท  

  =162,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท 

  ก.พ. 61  ธนภัทร 

นฤมล 

ประเสริฐ 

105. ทัศนศึกษาสราง

นิสัยใฝเรียนรู อนุบาล 

(Dinosaur  

Planet) 

1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ประสบการณจากภายนอก

สถานที ่

2.เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู

เก่ียวกับการใชชีวิตประจําวัน

ภายนอกโรงเรียน 

1.นักเรียนอนุบาลจํานวน

210 คนนําประสบการณ

ที่ไดรับจากการศึกษามา

ประดิษฐเปนชิ้นงานได 

 ไมนอยกวา

คนละ 1ชิ้น 

 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 

  ม.ค. 61  ชุติมา   

วันทนีย 

อัศนา 

106. กิจกรรมคาย

ภาษาจีน(Chinese 

Camp) 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจในภาษาจีนมากขึ้น 

2.เพ่ือฝกประสบการณดาน

1.รอยละของนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเขา

 รอยละ 80 

 

งบอุดหนุนทั่วไป (33,350 บาท) 

- คาเอกสารครูและนักเรียน 85 ชุด x 10 

บาท = 850 บาท 

  ม.ค. 61  พันทิวา   
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กลยุทธที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถปุระสงคของโครงการ 

 
ตัวชี้วดัของกิจกรรม 

 
เปาหมาย 

  
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูดําเนนิการ 

ภาษาจีนใหกับนักเรียนโดย

สรางจากสถานการจริง 

รวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 

รอยละ 80 

 

 - 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 

107. คายคุณธรรมระดับ

มัธยม 

1.เพ่ือใหนักเรียนระดับมัธยม

สามารถนําความรูมาปรับใชใน

การเรียนได 

2.เพ่ือใหนักเรียนระดับมัธยม

สามารถนําหลักคําสอนมาปรับ

ใชในชีวิตประจําวันได 

 

1.รอยละของนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ 

 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการเปนไปตาม

เปาหมาย 

 รอยละ 80 

 

 

รอยละ 80 

 

 งบอุดหนุนทั่วไป (35,000 บาท)  

  - คาเคร่ืองไทยธรรมถวายพระ  2ชุด

x1500บาท = 3000 บาท  

  - คาอุปกรณประจําฐาน 10 ฐาน   10ฐาน

x1000บาท = 10000บาท  

  - คาวัสดุใชสอย/อุปกรณ  10000 บาท  

  - คาตอบแทนพระวิทยากร   2รูปx1000

บาทx6ชั่วโมง = 12000บาท 

รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 

  พ.ค. 61  ประเสริฐ  

อริศรา 

 รวมงบประมาณแผนดนิ  9,414,600 

 รวมงบประมาณรายได  55,372,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  64,787,200 
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หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล  
ระดับความสําเรจ็การพัฒนาโครงสรางและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1  ระบบโครงสรางพื้นฐานมีสมรรถนะทีส่ามารถใหบริการไดเหมาะสม 
ระดับ 2  เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารและประสานงาน 
ระดับ3 รวบรวมวิเคราะหจัดเกบ็และแบงปนความรูและขอมูลภายในโรงเรียน  
ระดับ 4  จัดการความรูเปนศูนยรวมความรูใหทุกคนในโรงเรียนเขามาใชประโยชน  
ระดับ 5  ประเมินผล สรุปรายงานและพฒันาตอเน่ือง 

 

ระดับความสําเรจ็การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาความรู ทักษะ คุณธรรมนักเรียน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1  ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปจจบุัน แนวโนมในอนาคตและความตองการ  
ระดับ 2  ออกแบบกิจกรรมบรูณาการ เชน กิจกรรมคาย กจิกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝงบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณไทย 
ระดับ 3  นํากิจกรรมไปใชจัดการเรียนรู มีการกํากับติดตามนิเทศ 
ระดับ 4  นักเรียนมโีอกาสและเวทีนําเสนอผลงาน 
ระดับ 5  ประเมินความพึงพอใจ สะทอนคิด และ Redesign สรุปรายงาน 
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การกํากบัตดิตามและประเมินผล 
1. แนวทางการติดตามประเมินผล  

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

จําเปนอยางย่ิงที่มหาวิทยาลัย จะตองมกีารพฒันาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะตองมี

การสือ่สาร เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญของแผนกลยุทธยุทธศาสตรกลยุทธตัวช้ีวัดผลงานหลัก คาเปาหมายใหแก คณะผูบริหารทุกระดับ รวมทัง้

บุคลากรภายในใหรบัทราบ เขาใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตรกลยุทธการดําเนินงานที่กําหนดไวไปเปนเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ผาน

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการจัดขอตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดรบักับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

รวมทั้งปรบัปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล การบรหิารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลใหเอื้ออํานวยตอการขับเคลือ่นการดําเนินงาน และจัดใหมีการกําหนด

กรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของยุทธศาสตรและ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรเพือ่พัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสงู มีการ

ประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรบัรูลดปญหา อันสบืเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล  

เพื่อใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภพ.ศ. 2561 สามารถ

บงช้ีถึงสมัฤทธ์ิผลของการดําเนินงาน และเปนไปตามหลกัการของการบริหารยุทธศาสตร เพื่อพฒันาองคการใหมีสมรรถนะสูง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจงึเห็นควรมกีารกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางการประเมินผล การดําเนินงานในแนวใหม 

ที่มีลกัษณะเปนการประเมินผลแบบมุงผลสําเร็จ โดยประยุกตใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมนิผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard 

โดยกําหนดจัดใหมีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมนิผลใหอยู ภายใตมุมมองหรือมปีระเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบดวย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคการ  
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3. ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จ  

ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู การปฏิบติัจําเปนอยางย่ิง ที่โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขทีจ่ําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรทีก่ําหนดไวใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตองใหความสนใจและตระหนักถึงปจจัย

สําคัญที่มผีลตอความสําเรจ็ ในประเด็นดังตอไปน้ี  

4.1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมสีวนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหาร และคณะ

บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งในสวนของ สภา

มหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ไดรบัทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะไดมีการพฒันานโยบายและมาตรการ 

ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  

1.2 การสรางการรบัรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันไดแก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน โดยจําเปนตองมี การนําเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพือ่ช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการ

ดําเนินงาน การจัดใหมกีารรายงานผลการดําเนินงานเปนรายรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุม ติดตามผลการดําเนินเปนระยะเพื่อรับทราบ

ความกาวหนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางของคณะผูบรหิาร หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1.3 การมีเวทหีรือเปดพื้นที่ในการรวมมอื แลกเปลีย่นเรียนรูความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ

ในสวนของบุคลากร ระดับปฏิบัติอาทิกลุมสาระการเรียนรู หัวหนาระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อจะไดรวมมือกันผลกัดันให

ยุทธศาสตรที่วางไวเกิดผล ในเชิงปฏิบัติ  

1.4 การกําหนดใหหนวยงาน ผูบรหิารมีภาระความรบัผิดชอบดาน การรายงานผลงานตอสาธารณะ โดยตองนําเสนอความกาวหนา รายงาน

ผล สรางการรับรูถึงผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธตอผูมสีวนเกี่ยวของ รวมทั้งตอประชาคมภายในมหาวิทยาลัย

ไดรับทราบเปนระยะ เพื่อจะไดเปนปจจัยกระตุน ใหมีความพยายามในการผลกัดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลมากย่ิงข้ึน โดยในการน้ีควร

ตองจัดใหมีการนาเสนอ เผยแพร ผลการด เนินงานผานชองทางทีห่ลากหลายที่ม ีอยู ในชวงปจจุบัน อาทจิดหมายขาว การประชุมติดตาม การ

เผยแพร ขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
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ความเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ   ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภฏั วไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภฏัวไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 

ดานการศึกษา 
ขอ 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาแหง   
การเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอม
กันเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยให
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
โดย        มีความใฝรูและทักษะ    ที่
เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพ การเรียนรูโดยเนนการเรียนรู
เพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหล่ือม
ลํ้าและพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 
ขอ 4.4 พัฒนาคน       ทุกชวงวัยโดย
สงเสริม        การเรียนรูตลอดชีวิต  
เพ่ือใหสามารถมีความรู และทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตาม
แนวโนมการจางงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือให
เอ้ือตอ   การพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน
ความรู ทักษะ     การใฝเรียนรู           
การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี     โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 
 

ยุทธศาสตร 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปล่ียนคานิยม     คนไทย
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่           
พึงประสงค 
2. พัฒนาศักยภาพ ใหมีทักษะ
ความรูและความสามารถใน การ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และ การเรียนรูตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนยฝกอบรม
แรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 
 

3. ยุทธศาสตรดาน     การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 
3.1 พัฒนาคนตามชวงวัย 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
3.4.การสงเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.5 การสงเสริมและพัฒนาศาสตร 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายขอ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิ
บาลมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ 
5.1.ดึงดูดบุคลากรทีม่ี
ความสามารถใหเขาทาํงานใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเพ่ิมขึ้น
สมรรถนะของทรัพยากรบุคลากร
อยางตอเนื่องทันตอการ
เปล่ียนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ จัดการฝกอบรมและ
พัฒนาที่มุงเนนการปฏิบัติการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล และเปน
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอสังคม
และไดมาตรฐานสากล 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย  ใหเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว       ที่มี
สุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล 
และการจัดการส่ิงแวดลอมทีด่ี 
และมีความพรอมดานอาคาร
สถานที ่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน       การเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงอํานวย  
ความสะดวก และบริการขั้น
พ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให
พรอมตอการเปน Semi 
residential University 
 

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกร
สมัยใหม 
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบพ้ืนฐานและขอมูล
สารสนเทศ 
กลยุทธ 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนา
นักเรียนสูศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0 
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรให
ปรับเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active 
Learning 
กลยุทธ 2.1 ปรับเปล่ียนการสอนสูรูปแบบ 

Active Learning 

กลยุทธ 2.2 นิเทศการสอนแบบ 

Coaching 

กลยุทธ 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ 

(Professional Learning Communities 

) 

ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดาน
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
กลยุทธ 3.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเขมขน (Intensive English 
Programs) 
กลยุทธ 3.2 เปดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เนนภาษาอังกฤษ (English Programs) 
กลยุทธ 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู 
และบุคลากรในการแลกเปล่ียนเรียนรูใน
เวทีนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ   ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภฏั วไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภฏัวไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 

กลยุทธ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทองถิ่น สอดรับทักษะใน
ศตวรรษที ่21และประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
กลยุทธ 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ศักยภาพสูงสุด 
ยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

กลยุทธ 5.1  สรางเสริมจิตอาสาเพ่ือสวน

รวม 

กลยุทธ 5.2  ปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยกิจกรรมวันสําคัญ 

กลยุทธ 5.3  สงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

กลยุทธ 5.4 สงเสริมทักษะชีวติสําหรับ

นักเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 
ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลยักับแผนของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภาฯขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นโยบายสภาฯขอ 2 สรางผลงานเชิงประจักษในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถิ่น  

นโยบายสภาฯขอ 4  พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

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

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เปนเลิศสูสากล 

นโยบายสภาฯขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีอัต
ลักษณเดนชัดเปนที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯขอ 5  พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสรางธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ปนเลิศสูสากล 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผูมี
สว

นไ
ดส

วน
เสี

ย 

S1 นักเรียนมีความพรอมรับการพัฒนา
และไดรับการยอมรับเรื่องความซ่ือสัตย  
ความขยัน และความอดทน 

W1 คุณภาพของนักเรียนยังไมเปนที่นา
พอใจโดยเฉพาะความรูและทักษะทางดาน
การคิดวิเคราะห 

O1 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายในและนอกประเทศ 

T1 ขาดระบบการบริหารการจัดการทีด่ี 

S2 มีความรวมมือกับสถานประกอบการ 
ชุมชน และทองถิ่น 

W2 สถานะเศรษฐกิจของชุมชนออนแอลง O2 มหาวิทยาลัยเหน็ความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพ 

T2 การเขารวมของผูมีสวนไดสวนเสียไม
สมํ่าเสมอ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ 

S3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน W3 โรงเรียนเอกชน รัฐบาลมีการพัฒนา
คุณภาพ เปนทางเลือกของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

O3 มีเครือขายสนับสนุน T3 การขาดชวงติดตอส่ือสารสัมพันธกับผูมี
สวนไดสวนเสีย 

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1 การบริหารจัดการทรัพยากร 
งบประมาณและการเงิน มีระบบที่   เอ้ือ
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

W1 ระบบขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ O1 มหาวิทยาลัยมีเจาหนาที่ที่มีความรอบ
รู J.W. 

T1 การส่ือสารที่ไมตอเน่ือง 

S2 มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน W2 ขาดการประชาสัมพันธการจัดการ
ภาพลักษณและส่ือสารภายในองคกร 
 

O2 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนในทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ 

T2 ความไมสมํ่าเสมอ ของการส่ือสารใน
องคกร 

S3 มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่
ตอบสนองตอสังคม 

W3 การจัดสรรทรัพยากรไมสอดคลองกับ
การพัฒนาตามหลักสูตร 

O3 มีประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย T3 การประสานหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อขอการสนับสนุนไมตอเน่ือง 

S4 มีการปรับการเรียนการสอนเปน 
Active Learning 

W4 ครูเปล่ียนบอยการพัฒนาไมตอเน่ือง O4 จัดสวัสดิการใหเกิดความม่ันคง T4 ความรักความผูกพันธองคกรณไม
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ 

S5 มีการสงเสริมการนิเทศภายใน W5 การนิเทศขาดระบบทีด่ี O5 มหาวิทยาลัยและเครือขายมีบุคลากร
ดานการนิเทศภายใน 

T5 การส่ือสารการดําเนินงานไมตอเน่ือง 
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จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม 

S6 มีการสงเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน W6 ครูขาดความรูเรื่องการวิจัย O6 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรดานการวิจัย  T6 ความไมตอเน่ืองของการประสานความ
รวมมือ 

บุค
ลา

กร
&ค

วา
มร

ู 

S1 ทักษะความสามารถของบุคลากร  
ในบางดานโดดเดนเปนที่ยอมรับ 

W1 คุณวุฒิทักษะความรู ตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยยังไมถึงเกณฑที่พึง
ประสงค 

O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากร
ใหเอ้ือตอการพัฒนา 

T1  มีการแขงขันสูงทําใหสูญเสียบุคลากรที่
มีศักยภาพ 

S2  มีผูนําที่ไดรับการยอมรับ W2 บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ 
service mind รวมทั้งความรูความเขาใจ 
ในระบบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 

O2 มีโอกาสของจํานวนนักเรียน และ
อาจารยตางชาติเพิ่มขึ้น  

T2 นักเรียนใหมมีแนวโนมลดลงและมี
ความรูพื้นฐานต่ํากวาเกณฑและมีคานิยมใน
การเรียน 

S1 มีผลงาน Active Learning  W3 ครูบางสวนตองพัฒนาดาน Active 
Learning 

O3 ไดรับการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร 

T2 ความเสียสละและความตั้งใจของครูยัง
ไมเพียงพอ 

กา
รเ

งิน
 

S1 มีงบประมาณการสนับสนุนการ
บริหารการจัดการ จากเงินบํารุง
การศึกษา งบแผนดิน และชุมชน 

W1 ผูปกครองคางชําระคาเทอม O1 มีงบประมาณจากหลายชองทาง T1 ระบบการปริหารงบประมาณที่ยงัไม
เขมแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 
ตารางท่ี 1 สรุปประมาณการรายไดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ลําดบั 

 
ชั้นเรียน 

 
จํานวนหอง 

จํานวนนักเรียน ประมาณการรายได
ภาคเรียนที ่2/2560 ชั้นเรียน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน 

ประมาณการรายได
ภาคเรียนที่ 1/2561 

รวมประมาณการรายได
ภาคเรียนที่ 2/2560 และ

ภาคเรียนที่ 1/2561 

1 เตรียมอนุบาล 1 20 300,000.00 เตรียมอนุบาล 1 20   369,400.00 674,400.00 
2 อนุบาล 1 2 70 1,150,800.00 อนุบาล 1 2 90 1,701,525.00 2,872,325.00 

3 อนุบาล 2 2 69 1,393,950.00 อนุบาล 2 2 56 1,221,680.00 2,615,630.00 
4 อนุบาล 3 2 66 1,337,300.00 อนุบาล 3 2 69 1,484,370.00 2,821,670.00 
 

ระดับอนุบาล 7 225 4,182,050.00 
 

7 235 4,776,975.00 8,959,025.00 
5 ประถมศึกษาปท่ี 1 3 103 2,605,900.00 ประถมศึกษาปท่ี 1 3 95 2,756,010.00 5,396,910.00 

6 ประถมศึกษาปท่ี 2 3 81 1,765,300.00 ประถมศึกษาปท่ี 2 3 100 2,746,730.00 4,512,030.00 
7 ประถมศึกษาปท่ี 3 3 113 2,465,900.00 ประถมศึกษาปท่ี 3 3 81 1,979,818.00 4,445,718.00 

8 ประถมศึกษาปท่ี 4 2 79 1,798,700.00 ประถมศึกษาปท่ี 4 3 114 2,781,374.00 4,580,074.00 
9 ประถมศึกษาปท่ี 5 3 101 2,055,900.00 ประถมศึกษาปท่ี 5 2 79 1,998,577.00 4,054,477.00 

10 ประถมศึกษาปท่ี 6 2 47 1,223,550.00 ประถมศึกษาปท่ี 6 3 101 2,307,374.00 3,530,924.00 
  ระดับประถมศึกษา 16 524 11,915,250.00 ระดับประถมศึกษา 17 570 14,569,883.00 26,485,133.00 

11 มัธยมศึกษาปท่ี 1 6 259 4,114,600.00 มัธยมศึกษาปท่ี 1 6 270 5,033,835.00 9,198,435.00 
12 มัธยมศึกษาปท่ี 2 4 144 2,198,600.00 มัธยมศึกษาปท่ี 2 6 259 4,828,391.00 7,026,991.00 

13 มัธยมศึกษาปท่ี 3 3 110 1,581,000.00 มัธยมศึกษาปท่ี 3 4 144 2,594,859.00 4,175,859.00  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

13 513 7,894,200.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 16 673 12,457,085.00 20,351,285.00 

14 มัธยมศึกษาปท่ี 4 5 185 3,187,950.00 มัธยมศึกษาปท่ี 4 5 195 3,778,250.00 7,016,200.00 
15 มัธยมศึกษาปท่ี 5 4 148 2,448,300.00 มัธยมศึกษาปท่ี 5 5 185 3,553,000.00 6,001,300.00 

16 มัธยมศึกษาปท่ี 6 3 125 2,092,850.00 มัธยมศึกษาปท่ี 6 4 148 2,815,200.00 4,908,050.00 
  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
12 452 7,729,100.00 

 
14 528 10,146,450.00 17,875,550.00 

ประมาณการไดภาคเรียนที่ 2/2560 31,720,600.00 ประมาณการไดภาคเรียนที่ 1/2561 42,110,300.00  
รวมประมาณการรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนเงิน 73,830,900.00 
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ตารางท่ี 2 ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบประมาณรายไดจากการเก็บเงินบํารุงการศึกษา 
 ประมาณการรายรับ 
  จํานวนนักเรียนทุกระดับ  ภาคเรียนที่ 2/2560 1,720 คน  จํานวนเงินรายได  31,720,600.00  บาท 
  จํานวนนักเรียนทุกระดับ  ภาคเรียนที่ 1/2561  2,006 คน  จํานวนเงินรายได  42,110,000.00  บาท 
 รวมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายได)      รวมจํานวนเงินรายได 73,830,000.00  บาท 
 

  งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)        55,373,000.00  บาท 
  งบบริการกลางของมหาวิทยาลยั (25%)         18,457,000.00  บาท 
 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
  งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน     จํานวนเงิน        7,748,100.00  บาท 
  งบลงทุน/ครุภัณฑ        จํานวนเงิน     1,666,500.00  บาท 
  รวมงบประมาณแผนดิน              9,414,600.00 บาท 
 ประมาณการรายจาย (งบรายได) 
  คาจางคาตอบแทน         54% จํานวน   29,717,700.00 บาท 

- คาจางคาตอบแทนบุคลากร   จํานวนเงิน  16,533,720.00 
- คาจางคาตอบแทนอาจารยตางชาติ  จํานวนเงิน  11,024,000.00 
- คาจางคาตอบแทนครูพิเศษ   จํานวนเงิน  2,160,000.00 

  คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน       35% จํานวน   19,543,525.00  บาท 

  คาสาธารณูปโภค          11%  จํานวน     6,112,000.00  บาท 

 รวมเงินงบประมาณรายได             55,373,200.00 บาท 

 รวมเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได           64,787,800.00 บาท 

 

 

ตารางท่ี 3  สรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได 
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โครงการ งบประมาณ รอยละ 

โครงการบรหิารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล   

งบประมาณเงินรายได 55,372,600.00  

1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุก 299,400 .00 0.41 

2. พัฒนาระบบพื้นฐานอินเทอรเน็ต 100,000.00 0.14 

3. จัดทําบัตรนักเรียนมัธยม ศึกษาและส่ือสารขอมูล สารสนเทศ 264,100.00 0.36 

4. ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศโดยการแนะแนวการศึกษาตอ 14,800.00 0.02 

5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 22,875.00 0.03 

6. ประชุมผูปกครอง 80,000.00 0.11 

7 ประชุมเครือขายผูปกครอง 9,500.00 0.01 

8.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 101,900.00 0.14 

9.  ประชุมสัมมนาจัดทําแผนงบประมาณประจําป 28,500.00 0.04 

10. เงินเดือน/คาครองชีพ 15,867,720.00 21.49 

11.  เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนผูบริหาร 420,000.00 0.57 

12. คาจางครูตางชาติ 11,024,000.00 14.93 

13.  คาจางอาจารยพิเศษ 2,160,000.00 2.93 

14.  คาตอบแทนทํางานลวงเวลา และอ่ืน ๆ 246,000.00 0.33 

15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน  165,000.00  0.22 

16.  สราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  

 1,957,000.00  2.56 

17.  ซอมบํารุงครุภัณฑ /เครื่องปรับอากาศ  331,400.00  0.45 

18.  ซอมบํารุงรถตู /นํ้ามันเช้ือเพลิง  134,000.00  0.18 

19.  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน - งานรับรอง  797,500.00  1.08 

20 คาสาธารณูปโภค  6,112,000.00  8.28 

21 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  150,000.00  0.20 
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โครงการ งบประมาณ รอยละ 

22. บริการอาหารกลางวันและอาหารวาง  6,115,200.00  8.28 

23. จัดซ้ือวัสดุเครื่องใชอนามัยนักเรียนระดับอนุบาล  140,000.00  0.19 

24. จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ-การดูแลสุขภาพนักเรียน  50,000.00  0.07 

25. จัดซ้ือหนังสือเรียน  1,751,335.00  2.37 

26. จัดทาํเอกสารการสอน และขอสอบนักเรียน  351,335.00  0.48 

27. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  450,000.00  0.61 

28. คาบริการสระวายนํ้า  70,000.00  0.09 

29. จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ ทางการศึกษา 1,475,370.00  1.28 

30. อบรมปฏิบัติการการเรียนรูแบบ Active Learning    สําหรับครูผูสอน  117,500.00  0.16 

31. ปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบ Coaching  59,000.00  0.08 

32. อบรมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูการเรียนการสอน Active Learning โดยกระบวนการ 
Professional        Learning แบบCommunity (PLC) 

 102,000.00  0.14 

33. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อการเรียน          การสอนในศตวรรษที่ 21  299,820.00  0.41 

34. พัฒนาครูและบุคลากรรายบุคคลและกลุม  80,000.00  0.11 

35. พัฒนาระบบสวัสดิการครูและผูทําคุณประโยชนแกโรงเรียน(วันครู)  15,185.00  0.02 

36. อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นสูศตวรรษที่ 21 และ
ประเทศไทย 4.0 

 57,000.00  0.08 

37. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  164,100.00  0.22 

38. กิจกรรมวันเจาฟาวิชาการ(งานวิชาการและนําเสนองานบริหารธุรกิจ)  110,000.00  0.15 

39. ดาํเนินการสอบ O-NET ระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 6  24,480.00  0.03 

40  ฝกประสบการณนักศึกษาวิชาทหาร  34,000.00  0.05 

41. กีฬาครอบครัวตวนอยอนุบาล  34,910.00  0.05 

42. กีฬาสาธิตสัมพันธตานยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา  728,500.00  0.99 

43. กีฬาสาธิตสัมพันธตานยาเสพติดระดับประถมศึกษา  578,920.00  0.78 
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โครงการ งบประมาณ รอยละ 

44. โครงการกีฬาสีตานยาเสพติด ภายในระดับมัธยมศกึษา  44,000.00  0.06 

45. โครงการกีฬาสีตานยาเสพติด ภายในระดับประถมศึกษา  24,000.00 0.03 

46. โครงการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี  76,580.00  0.10 

47. อบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ัน เตรียมแพทยสถาปนิก  เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ  108,000.00  0.15 

48. โครงการ คายวิศวกรรมพัฒนาทักษะทางดานคณิต-วิทยาศาสตร(Gifted)  46,400.00  0.06 

49. โครงการหองสมุดมีชีวิต  419,600.00  0.57 

50. จัดการเรียนรูบูรณาการ STEM Education  500,000.00  0.68 

51. โครงการ Intensive English Program Projects Show   (ประถม - มัธยม)  38,000.00  0.05 

52. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ป.4-6  196,340.00  0.27 

53. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ม.1-3  197,540.00  0.27 

54. โครงการField Trip for EP and IEP  (สวนสัตวดุสิต)  47,890.00  0.06 

55. โครงการ  EP Dayสานสัมพันธผูปกครอง  4,000.00 0.01 

56. โครงการ EP English Camp เรือนไทย 8,600.00 0.01 

57. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูอาเซียน  126,000.00  0.17 

58. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนพฤษศาสตร  206,800.00  0.28 

59. กิจกรรมวันไหวครู  10,500.00  0.01 

60. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  19,000.00  0.03 

61. กิจกรรมไหวครูดนตร-ีนาฏศิลป  47,000.00  0.06 

62. กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติและวันสุนทรภู  39,400.00  0.05 

63.  กิจกรรมสรางสรรค บูรณาการทักษะชีวิต (ละครเพลง)    ระดับ ป.1-ป.6  53,600.00  0.07 

64. กิจกรรมวันตรุษจีน(Chinese Day)  10,000.00  0.01 

65. กิจกรรมวันคริสตมาศและธุรกิจชุมชน  55,000.00  0.07 
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ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ  จากงบประมาณแผนดิน 

โครงการ งบประมาณ รอยละ 

โครงการบรหิารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล   

งบประมาณเงินแผนดนิ 9,414,600.00  

66.คาหนังสือเรียน  815,300.00  8.66 

67. คาเครื่องแบบนักเรียน  680,200.00  7.22 

68. คาอุปกรณการเรียน  621,900.00  6.61 

69. จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  3,055,250.00  32.45 

70. กิจกรรมรับมือ O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา  118,750.00  1.26 

67. คาเครื่องแบบนักเรียน  680,200.00  7.22 

71.  NT ระดับประถมศึกษา  8,800.00  0.09 

72. การเรียนรูแบบ Project Approach (อนุบาล)  144,790.00  1.54 

73. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง อันตรายจากสารเสพติดนักเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 
การศึกษา 2561 

 24,250.00  0.26 

74. อบรมสงเสริมทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
(สสวท.) 

 172,000.00  1.83 

75. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  23,300.00  0.25 

76. การเขารวมแขงขันงานศิลปหัตกรรมปการศึกษา 2560  181,640.00  1.93 

77.  การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการวัดเชตุพลวิมลมังคลาราม  12,880.00  0.14 

78. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการเปดบานสวน  3,280.00  0.03 

79. การเขารวมแขงขันทกัษะทางวิชาการดานวิทยาศาสตร(อยุธยา)  17,850.00  0.19 

80. การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาอัจฉริยภาพ(สสวท)  7,480.00  0.08 

81. การแขงขนัทักษะวิชาการระดับนานาชาติ(วิทยาศาสตร)  8,720.00  0.09 

82. การแขงขันทักษะทางวิชาการสวนกุหลาบ(วิทยาศาสตร)  5,225.00  0.06 

83. การแขงขันทักษะวิชาการธรรมศาสตร (วิทยาศาสตร)  3,425.00  0.04 

84.  คาใชจายในการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการอ่ืน ๆ  100,000.00  1.06 
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โครงการ งบประมาณ รอยละ 

85. โครงการเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก (นักเรียนสายศิลป-อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4)  24,600.00  0.26 

86. กิจกรรม Field Trip (นักเรียนสายศิลป - อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4)  13,410.00  0.14 

87. โครงการ Drama Enlish Preformance  63,000.00  0.67 

88. อบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงละครเวที  24,000.00  0.25 

89. การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับช้ัน  129,520.00  1.38 

90. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมปลาย  152,980.00  1.62 

91. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมตน  244,340.00  2.60 

92. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมตน  32,260.00  0.34 

93. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  4,100.00  0.04 

94. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  2,200.00  0.02 

95. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 (สวนนงนุช)  177,620.00  1.89 

96. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 (สยามโอเชียลเวิลด)  139,200.00  1.48 

97. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  180,000.00  1.91 

98. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  162,000.00  1.72 

99. ทัศนศึกษาสรางนิสัยใฝเรียนรู อนุบาล (Dinosaur Planet)  56,000.00  0.59 

100. กิจกรรมคายภาษาจีน(Chinese Camp)  33,350.00  0.35 

101. คายคุณธรรมระดับมัธยม  35,000.00  0.37 

102. คายภาษาอังกฤษการคิดระดับมัธยม  178,100.00  1.89 

103. คายภาษาอังกฤษการคิดระดบัประถม  67,320.00  0.72 

104. อนุบาลนอยเด็กดีวิถีพุทธ  12,060.00  0.13 

105. จัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา  166,500.00  1.77 

106. ปรับปรุงหองดนตรีสากล พรอมชุดเครื่องดนตรีโยธวาธิต   1,500,000.00  15.93 

107. สัปดาหวันวิทยาศาสตร  12,000.00  0.13 
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ตารางท่ี 6  รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2561 จากงบประมาณรายได (บ.กศ.) 

 

กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ เชิงรุก 

รอยละ 10 299,400 .00  40,000  44,000  30,000  30,000 

2. พัฒนาระบบพื้นฐาน
อินเทอรเน็ต 

รอยละ 10 100,000.00    299,400.00     

3. จัดทําบัตรนักเรียนมัธยม 
ศึกษาและส่ือสารขอมูล 
สารสนเทศ 

รอยละ 80 264,100.00        264,100.00 

4. ประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศโดยการแนะแนว
การศึกษาตอ 

รอยละ 80 14,800.00    14,800.00     

5. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 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.  ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ 

จํานวน
ครั้ง 

8 101,900.00  25,400.00  25,500.00  25,500.00  25,500.00 

9.  ประชุมสัมมนาจัดทําแผน
งบประมาณประจําป 

รอยละ 80 28,500.00      28,500.00   
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

10. เงินเดือน/คาครองชีพ รอยละ 90 15,867,720.00  4,199,100  4,230,000  4,230,000  3,208,646 

11.  เงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทนผูบริหาร 

รอยละ 90 420,000.00  105,000.00  105,000.00  105,000.00  105,000.00 

12. คาจางครูตางชาติ รอยละ 90 11,024,000.00  2,267,330  2,267,330  1,622,335  4,867,005 

13.  คาจางอาจารยพิเศษ รอยละ 90 2,160,000.00  540,000  540,000  270,000  810,000 

14.  คาตอบแทนทํางาน
ลวงเวลา และอ่ืน ๆ 

รอยละ 90 246,000.00  82,000  82,000    82,000 

15. ปรับภูมิทัศนโรงเรียน รอยละ 90 165,000.00    165,000     

16.  สราง ปรับปรุง ซอมแซม
อาคารอาคารสถานทีแ่ละ
แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21  

รอยละ 90 1,957,000.00  457,000  500,000  500,000  500,000 

17.  ซอมบํารุงครุภัณฑ /
เครื่องปรับอากาศ 

รอยละ 90  331,400.00   30,000  30,400  200,000  70,000 

18.  ซอมบํารุงรถตู /นํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

รอยละ 90  134,000.00   50,000  40,000  25,000  19,000 

19.  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน - งานรับรอง 

รอยละ 90  797,500.00   398,750  398,750     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

20 คาสาธารณูปโภค รอยละ 95  6,112,000.00   3,003,000  2,303,00  803,000  3,000 

21 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว รอยละ 90  150,000.00   75,000  75,000     

22. บริการอาหารกลางวันและ
อาหารวาง 

รอยละ 90  6,115,200.00   1,629,120  1,461,920  726,240  2,197,600 

23. จัดซ้ือวัสดุเครื่องใชอนามัย
นักเรียนระดับอนุบาล 

รอยละ 100  140,000.00         140,000 

24. จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ-
การดูแลสุขภาพนักเรียน 

รอยละ 90  50,000.00   25,000    25,000   

25. จัดซ้ือหนังสือเรียน รอยละ 100  1,751,335.00         1,751,335 

26. จัดทาํเอกสารการสอน 
และขอสอบนักเรียน 

รอยละ 90  351,335.00   51,335  100,000  100,000  100,000 

27. งานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

รอยละ 100  450,000.00       450,000   

28. คาบริการสระวายนํ้า รอยละ 90  70,000.00   35,000    35,000   

29. จัดซ้ือวัสด-ุครุภัณฑ ทาง
การศึกษา 

รอยละ 90 1,475,370.00     1,475,370     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

30. อบรมปฏิบัติการการ
เรียนรูแบบ Active Learning   

สําหรับครูผูสอน 

รอยละ 90  117,500.00       117,500   

31. ปฏิบัติการนิเทศการสอน
แบบ Coaching 

รอยละ 90  59,000.00        59,000  

32. อบรมปฏิบัติการ
แลกเปล่ียนเรียนรูการเรียน
การสอน Active Learning โดย
กระบวนการ Professional        

Learning แบบCommunity (PLC) 

รอยละ 90  102,000.00         102,000 

33. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

รอยละ 100  299,820.00     299,820     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

34. พัฒนาครูและบุคลากร
รายบุคคลและกลุม 

รอยละ 80  80,000.00   80,000       

35. พัฒนาระบบสวัสดิการ
ครูและผูทําคุณประโยชน
แกโรงเรียน(วันครู) 

ผูรับ
รางวัล 

11  15,185.00     15,185     

36. อบรมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่นสูศตวรรษ
ที่ 21 และประเทศไทย 4.0 

ระดับ 3.5  57,000.00   57,000       

37. พัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

รอยละ 100  164,100.00     164,100     

38. กิจกรรมวันเจาฟา
วิชาการ(งานวิชาการและ
นําเสนองานบรหิารธุรกิจ) 

รอยละ 90  110,000.00     110,000     

39. ดาํเนินการสอบ O-NET 

ระดับ ประถมศึกษาปที่ 6 
และมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

รอยละ 100  24,480.00     24,480     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

40  ฝกประสบการณ
นักศึกษาวิชาทหาร 

รอยละ 90  34,000.00     34,000     

41. กีฬาครอบครัวตวันอย
อนุบาล 

รอยละ 80  34,910.00         34,910 

42. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
มัธยมศึกษา 

รอยละ 80  728,500.00   728,500       

43. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
ประถมศึกษา 

รอยละ 80  578,920.00   578,920       

44. โครงการกีฬาสีตานยา
เสพติด ภายในระดับ
มัธยมศึกษา 

รอยละ 90  44,000.00         44,000 

45. โครงการกีฬาสีตานยา
เสพติด ภายในระดับ
ประถมศึกษา 

รอยละ 90  24,000.00        24,000 

46. โครงการกีฬานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

รอยละ 90  76,580.00   76,580       

47. อบรมปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะส้ัน เตรียม
แพทยสถาปนิก  
เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ 

รอยละ 90  108,000.00     58,000  50,000   
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

48. โครงการ คาย
วิศวกรรมพัฒนาทักษะ
ทางดานคณิต-
วิทยาศาสตร(Gifted) 

รอยละ 90  46,400.00   46,400       

43. กีฬาสาธิตสัมพันธตาน
ยาเสพติดระดับ
ประถมศึกษา 

รอยละ 90  578,920.00   578,920       

49. โครงการหองสมุดมี
ชีวิต 

รอยละ 80  419,600.00   41,100  26,200  326,100  26,200 

50. จัดการเรียนรูบูรณา
การ STEM Education 

รอยละ 90  500,000.00       500,000   

51. โครงการ Intensive 

English Program Projects 

Show   (ประถม - มัธยม) 

รอยละ 100  38,000.00         38,000 

52. โครงการEnglish Camp 

(The Pine Resort) IEP ป.4-6 

จํานวน
คน 

151  196,340.00   196,340       

53. โครงการEnglish Camp 

(The Pine Resort) IEP ม.1-3 

 

รอยละ 100  197,540.00   197,540       
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

54. โครงการField Trip for 

EP and IEP  (สวนสัตวดุสิต) 
รอยละ 90  47,890.00       47,890   

55. โครงการ  EP Dayสาน
สัมพันธผูปกครอง 

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. โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูอาเซียน 

รอยละ 90  126,000.00   40,000  86,000     

58. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร 

รอยละ 80  206,800.00     100,000  106,800   

59. กิจกรรมวันไหวครู รอยละ 90  10,500.00       10,500   

60. กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 

รอยละ 90  19,000.00     19,000     

61. กิจกรรมไหวครูดนตรี
และนาฎศิลป 

รอยละ 90  47,000.00     47,000     

62. กิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติและวันสุนทรภู 

รอยละ 90  39,400.00       39,400   
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

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

รอยละ 90  53,600.00     53,600     

64. กิจกรรมวันตรุษจีน
(Chinese Day) 

รอยละ 90  10,000.00     10,000     

65. กิจกรรมวันคริสตมาศ
และธุรกิจชุมชน 

รอยละ 90  55,000.00   55,000       

66.คาหนังสือเรียน รอยละ 100  815,300.00       815,300   
67. คาเครื่องแบบนักเรียน รอยละ 100  680,200.00       680,200   
68. คาอุปกรณการเรียน รอยละ 100  621,900.00       621,900   
69. จัดซ้ือวัสดุสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 80  3,055,250.00       3,055,250   

70. กิจกรรมรับมือ O-NET 

ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

รอยละ 5  118,750.00   58,750  60,000     

71.  NT ระดับ
ประถมศึกษา 

รอยละ 5  8,800.00     8,800     

72. การเรียนรูแบบ Project 

Approach (อนุบาล) 
รอยละ   144,790.00   48,260  48,260    48,270 
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ตารางท่ี 7  รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2561 จากงบประมาณรายได งบแผนดิน 

 

กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

73. โครงการอบรมใหความรู
เรื่อง อันตรายจากสารเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา ประจําป 
การศึกษา 2561 

รอยละ 80  144,790.00       144,790   

74. อบรมสงเสริมทักษะเพื่อ
พัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
(สสวท.) 

รอยละ 5  172,000.00     172,000     

75. ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

รอยละ 80  23,300.00       23,300   

76. การเขารวมแขงขันงาน
ศิลปหัตกรรมปการศึกษา 2560 

รางวัล 10  181,640.00   161,640  20,000     

77.  การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการวัดเชตุพลวิมลมัง
คลาราม 

รางวัล 2  12,880.00   12,800       

78. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการเปดบานสวน 

 

รางวัล 2  3,280.00   3,280       
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 

(จํานวน) 
งบประมาณ 

ที่ใช 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

79. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
(อยุธยา) 

รางวัล 2  17,850.00         17,850 

80. การเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ พัฒนา
อัจฉริยภาพ(สสวท) 

รอยละ 5  7,480.00   7,480       

81. การแขงขนัทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ(วิทยาศาสตร) 

รางวัล 2  8,720.00     8,720     

82. การแขงขันทักษะทาง
วิชาการสวนกุหลาบ
(วิทยาศาสตร) 

รางวัล 2  5,225.00     5,225     

83. การแขงขนัทักษะวิชาการ
ธรรมศาสตร (วิทยาศาสตร) 

รางวัล 2  3,425.00   3,425       

84.  คาใชจายในการเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการอ่ืน 
ๆ 

รางวัล 3  100,000.00   25,000  25,000  25,000  25,000 

85. โครงการเรียนรูวัฒนธรรม
ตะวันตก (นักเรียนสายศิลป-
อังกฤษ มัธยมศึกษาปที่ 4) 

รอยละ 80  24,600.00         24,600 
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวยนับ จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

86. กิจกรรม Field Trip 

(นักเรียนสายศิลป - อังกฤษ 
มัธยมศึกษาปที่ 4) 

รอยละ 80  13,410.00     13,410     

87. โครงการ Drama Enlish 

Preformance 

รอยละ 80  63,000.00         63,000 

88. อบรมเทคนิคเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการแสดง
ละครเวท ี

รอยละ 80  24,000.00     24,000     

89. การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

ผลงาน
นักเรียน 

500  129,520.00     129,520     

90. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -
เนตรนารีระดับประถมปลาย 

รอยละ 80  152,980.00     152,980     

91. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-
เนตรนารีระดับมัธยมตน 

รอยละ 80  244,340.00     244,340     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 

หนวย
นับ 

จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

92. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ -
เนตรนารีระดับประถมตน 

รอยละ 80  32,260.00     32,260     

93. กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ 

รอยละ 80  4,100.00         4,100 

94. กิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 

รอยละ 80  2,200.00   2,200       

95. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 4-6 (สวนนง
นุช) 

รอยละ 80  177,620.00   177,620       

96. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-3 (สยาม
โอเชียลเวิลด) 

รอยละ 80  139,200.00     139,200     

97. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

รอยละ 80  180,000.00     180,000     

98. ทัศนศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รอยละ 80  162,000.00     162,000     

99. ทัศนศึกษาสรางนิสัยใฝ
เรียนรู อนุบาล (Dinosaur 

Planet) 
 

ช้ินงาน
คนละ 

1  56,000.00     560,000     
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กิจกรรมยอย 
เปาหมาย งบประมาณ 

รวม 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.61) 
ไตรมาสที่  3 

(เม.ย.-มิ.ย.61) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.ก.ย.61) 
หนวย
นับ 

จํานวน เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

เปาหมาย 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
ที่ใช 

100. กิจกรรมคายภาษาจีน
(Chinese Camp) 

รอยละ 80  33,350.00     33,350     

101. คายคุณธรรมระดับ
มัธยม 

รอยละ 80  35,000.00   3,750  3,750  3,750  3,750 

102. คายภาษาอังกฤษการคิด
ระดับมัธยม 

รอยละ 80  178,100.00     178,100     

103. คายภาษาอังกฤษการคิด
ระดับประถม 

รอยละ 80  67,320.00         67,320 

104. อนุบาลนอยเด็กดีวิถี
พุทธ 

ครั้ง 5  12,060.00   4,000  4,000    4,060 

105. จัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา รอยละ 100  166,500.00   166,500       

106. ปรับปรุงหองดนตรีสากล 
พรอมชุดเครื่องดนตรี  โยธ
วาธิต  

รอยละ 80  1,500,000.00   1,500,000       

107. สัปดาหวันวิทยาศาสตร รอยละ 80  12,000.00         12,000 
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ภาคผนวก  
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ตารางท่ี 1 ประมาณการงบรายได ปงบประมาณ 2561 ระดับอนุบาล – ประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 

ลําดับ ช้ันเรียน 

นักเรียน 
รวม

2/2560 

เหมาจาย ปกต ิ

รวม 2/2560 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม IEP 

คาเทอม+
IEP รวมรายได 

จํานวน
นักเรียน คาเทอม  คาเรียน IEP 

อาหาร
(ใหมป58) 

คาเทอม+
IEP+อาหาร รวมรายได 

1 เตรียมอนุบาล 20           20 9,000   6,000 15,000 300,000 300,000 

2 อนุบาล 1/1 IEP 35           32 10,550 7,000 6,000 23,550 753,600 753,600 

3 อนุบาล 1/2 SP 35           24 10,550   6,000 16,550 397,200 397,200 

4 อนุบาล 2/1 IEP 36           36 10,550 7,000 6,000 23,550 847,800 847,800 

5 อนุบาล 2/2 SP 33           33 10,550   6,000 16,550 546,150 546,150 

6 อนุบาล 3/1 IEP 35           35 10,550 7,000 6,000 23,550 824,250 824,250 

7 อนุบาล 3/2 SP 31           31 10,550   6,000 16,550 513,050 513,050 

8 ประถม 1/1 EP 20           20 11,300 23,700 6,000 41,000 820,000 820,000 

9 ประถม 1/2 IEP 50           50 11,300 7,000 6,000 24,300 1,215,000 1,215,000 

10 ประถม 1/3 SP 33           33 11,300   6,000 17,300 570,900 570,900 

11 ประถม 2/1 IEP 25           25 11,300 7,000 6,000 24,300 607,500 607,500 

12 ประถม 2/2 IEP 27           27 11,300 7,000 6,000 24,300 656,100 656,100 

13 ประถม 2/3 EP 29           29 11,300   6,000 17,300 501,700 501,700 

14 ประถม 3/1 IEP 38           38 11,300 7,000 6,000 24,300 923,400 923,400 

15 ประถม 3/2 IEP 35           35 11,300 7,000 6,000 24,300 850,500 850,500 

16 ประถม 3/3 SP 40           40 11,300   6,000 17,300 692,000 692,000 
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17 ประถม 4/1 IEP 40           28 15,600 6,500   22,100 618,800 618,800 

ลําดับ ช้ันเรียน 

นักเรียน 
รวม

2/2560 

เหมาจาย ปกต ิ

รวม 2/2560 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม IEP 

คาเทอม+
IEP 

รวมรายได จํานวน
นักเรียน คาเทอม คาเรียน IEP 

อาหาร
(ใหมป58) 

คาเทอม+
IEP+อาหาร รวมรายได 

                12 11,300 7,000 6,000 24,300 291,600 291,600 

18 ประถม 4/2 SP 39           27 15,600 6,500   22,100 596,700 596,700 

                12 11,300 7,000 6,000 24,300 291,600 291,600 

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 6,000 24,300 413,100 413,100 

22 ประถม 5/3 SP 36           24 15,600     15,600 374,400 374,400 

                12 11,300   6,000 17,300 207,600 207,600 

23 ประถม 6/1 IEP 36 16 10,000 6,500 16,500 264,000 16 15,600 6,500   22,100 353,600 617,600 

                4 11,300 7,000 6,000 24,300 97,200 97,200 

24 ประถม 6/2 SP 34 7 10,000   10,000 70,000 21 15,950     15,950 334,950 404,950 

                6 11,300   6,000 17,300 103,800 103,800 

  รวม 772 23       334,000 735         15,763,300 16,097,300 
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ลําดับ ช้ันเรียน 

นักเรียน 
รวม

2/2560 

เหมาจาย ปกต ิ

รวม 2/2560 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม IEP 

คา
เทอม+

IEP 
รวม

รายได 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม  

คาเรียนหอง
พิเศษ - 

คาเทอม+
หองเรียน

พิเศษ รวมรายได 

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 7,000   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 8,500   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 
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17 มัธยม 4/4 47           47 16,250     16,250 763,750 763,750 

ลําดับ ช้ันเรียน 

นักเรียน 
รวม

2/2560 

เหมาจาย ปกต ิ

รวม 2/2560 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม 

   จํานวน
นักเรียน คาเทอม 

คาเรียนหอง
พิเศษ 

- 
คาเทอม+
หองเรียน

พิเศษ รวมรายได 

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 0         971         15,623,300 15,623,300 
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ตารางที่ 2 ประมาณการงบรายได ปงบประมาณ  2561 ระดับอนบุาล – ประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 

ลําดับ ช้ันเรียน 
นักเรียน 
1/2561 

            

รวม 1/2561 
จํานวน
นักเรียน คาเทอม  

คาของใช(อนุบาล),
หนังสือ(ประถม) คาเรียน IEP อาหาร(ใหมป58) 

คาเทอม+IEP+
อาหาร+หนังสือ 

1 เตรียมอนุบาล 20   9,250 3,220   6,000 18,470 369,400 

2 อนุบาล 1/1 35   10,800 4,265 7,000 6,000 28,065 982,275 

3 อนุบาล 1/2 35   10,800 3,750   6,000 20,550 719,250 

4 อนุบาล 2/1 32   10,800 1,215 7,000 6,000 25,015 800,480 

5 อนุบาล 2/2 24   10,800 750   6,000 17,550 421,200 

6 อนุบาล 3/1 36   10,800 1,345 7,000 6,000 25,145 905,220 

7 อนุบาล 3/2 33   10,800 750   6,000 17,550 579,150 

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 
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17 ประถม 4/1 IEP 38   11,550 2,441 7,000 6,000 26,991 1,025,658 

ลําดับ ช้ันเรียน 
นักเรียน 
1/2561 

จํานวน
นักเรียน  

 

รวม 1/2561 คาเทอม  
คาของใช(อนุบาล),
หนังสือ(ประถม) คาเรียน IEP อาหาร(ใหมป58) 

คาเทอม+IEP+
อาหาร+หนังสือ 

18 ประถม 4/2 IEP 36   11,550 2,441 7,000 6,000 26,991 971,676 

19 ประถม 4/3 SP 40   11,550 2,051   6,000 19,601 784,040 

20 ประถม 5/1 IEP 40 28 15,950 2,403 6,500   24,853 695,884 

      12 11,550 2,403 7,000 6,000 26,953 323,436 

21 ประถม 5/2 SP 39 27 15,950 2,013 6,500   24,463 660,501 

      12 11,550 2,013 7,000 6,000 26,563 318,756 

22 ประถม 6/1 IEP 29 29 15,950 2,232 6,500   24,682 715,778 

23 ประถม 6/2 IEP 36 19 15,950 2,232 6,500   24,682 468,958 

      17 11,550 2,232 7,000 6,000 26,782 455,294 

24 ประถม 6/3 SP 36 24 15,950 2,054     18,004 432,096 

      12 11,550 2,054   6,000 19,604 235,248 

  รวม 785             19,346,858 
 

 

 

 
 


