
วันท่ีด ำเนิน

โครงกำร

(รำยได้) (เรียนฟรี) วมว. (ว/ด/ป)

4,140,000.00 780,000 4,915,000.00

2,420,000.00 780,000 0.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

ศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ

บนฐาน Digital

รองฯฝ่ายวิชาการ นายณัฐพงษ์ 15,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

2 โครงการเปิดโลกวิชาการ รองฯฝ่ายวิชาการ นายวุฒิเดช 20,000.00

3 โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอา่นการเรียน การคิดค้นและมีทักษะในการ

ด าเนินชีวิต

ผช.ผอ.ฝ่ายประถม น.ส.ปภัทสร 47,000.00

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) รองฯฝ่ายวิชาการ นายณัฐพงษ์ 250,000.00

5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน รองฯฝ่ายวิชาการ นายณัฐพงษ์ 100,000.00

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 250,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการจัดค่ายเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 0.00 780,000 ธ.ค 63-พ.ค 64

8 โครงการจัดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ (Learning Space) ท่ีจัดข้ึน ตามสาระการเรียนรู้ หลัก 5 สาระฯ รองฯฝ่ายวิชาการ นายณัฐพงษ์ 400,000.00

9 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดร.ตระกูลพันธ์ น.ส.ปภัทสร 20,000.00 พ.ย 63- ส.ค 64

10 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา อ.กฤษดา นายเด่นดนัย 50,000.00

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมบุคลิกภาพนักเรียน รองฯฝ่ายกิจการฯ ต.ค 63-ก.ย 64

11.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างเสริมสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 40,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

11.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

11.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน DeSUP Sport (ประถม 25,000 / มัธยม 35,000) 60,000.00 20-25 ธ.ค 63

12 โครงการพัฒนาวินัยเสริมสร้างอุปนิสัยพลเมืองดี รองฯฝ่ายกิจการฯ

12.1 กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 

(มัธยม80,000+ประถม 5,000 )

85,000.00 19-21 ก.พ 64

12.2 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 50,000.00 9-10 ม.ค 64

รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน

กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ  (รหัสกองทุน 20200)  แผนงำน งำนจัดกำรศึกษำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

ล ำดับท่ี ช่ือกิจกรรม / โครงกำร ช่ือผู้รับผิดชอบ ผู้ประสำนงำน งบประมำณ
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13 โครงการจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.พัชรินทร์+

อ.ศรัญญา

น.ส.แววดาว 50,000.00 พ.ย 63-ส.ค 64

14 โครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth counselor) อ.พัชรินทร์+

อ.ศรัญญา

น.ส.แววดาว 26,000.00 ม.ค 64

15 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF  (University of 

Phayao - Professional Standard Framework )

รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 5,000.00 ธ.ค 63-ก.ย 64

16 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่อาชีพ รองฯฝ่ายบริหาร 20,000.00

17 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ อ.นิภาวรรณ นายณัฐพงษ์ 42,000.00 พ.ย 63- ส.ค 64

18 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA)

รองฯฝ่ายบริหาร 10,000.00

19 โครงการองค์กรสัมพันธ์ รองฯฝ่ายกิจการฯ 800,000.00

20 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green office) รองฯฝ่ายบริหาร 30,000.00 ธ.ค 63-ก.ย 64

1,470,000.00 0 0.00

21 โครงการสนับสนุนการท าวิจัย ผศ.ดร.วิจิตรา นางพนิดา+

น.ส.สายธาร

200,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

22 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงานและน าเสนอผลงานของนักเรียน อ.กฤษดา นายวุฒิเดช+น.ส.

สายธาร

1,000,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

23 โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ (Oral 

presentation)

รองฯฝ่ายวิชาการ 250,000.00 ต.ค 63-ก.ย 64

24 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล อ.นิภาวรรณ นายณัฐพงษ์ 20,000.00

250,000.00 0 0.00

25 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รองฯฝ่ายกิจการฯ 80,000.00 19 ก.ย 64

26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รองฯฝ่ายกิจการฯ 0.00

26.1 กิจกรรมประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย 20,000.00 17 มิ.ย 64

26.2 กิจกรรมธรรมะเดลิเวอร่ี 10,000.00 22 ก.ค 64

26.3 กิจกรรมค่าย Happy Pre DeSUP 50,000.00 13-14 พ.ค 64

กองทุนวิจัย (รหัสกองทุน 30300) แผนงำน วิจัย

กองทุนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (รหัสกองทุน 70701)
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26.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 30,000.00 15 มี.ค 64

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย รองฯฝ่ายกิจการฯ 25,000.00 19-20 ธ.ค 63 ,

7-11 มิ.ย 64

28 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน รองฯฝ่ายกิจการฯ ธ.ค 63-ก.ย 64

28.1 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว Green School / Green Office 30,000.00 23 พ.ย 63

28.2 กิจกรรม DeSUP Smart Farm 5,000.00 30 พ.ย 63
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โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้โครงกำร วมว. (รหัสหน่วยงำน 1010600 รหัสกองทุน 70704 เงนินอกงบประมำณ) 0.00 0 4,915,000.00

29 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนด้ำนวิชำกำร รองฯฝ่ายวิชาการ 0.00 0 1,650,000.00

29.1 กิจกรรมสายสัมพันธ์ห้องเรียน  วมว.  (ม.4) ผศ.ดร.วิจิตรา น.ส.สายธาร 500,000.00 มี.ค-เม.ย 64

29.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ RBL  (ม.4) ดร.ศุภชัย น.ส.สายธาร 150,000.00 ธ.ค 63 - ส.ค 64

29.3 กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ (ม.5+ม.6 ญ่ีปุ่น) รองฯฝ่ายวิชาการ น.ส.สายธาร 500,000.00 ต.ค-พ.ย 64

29.4 กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ อ.กฤษดา น.ส.สายธาร 100,000.00 มี.ค-พ.ค 64

29.5 กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 400,000.00 มี.ค-พ.ค 64

30 โครงกำรสนับสนุนกำรแข่งขันและเข้ำร่วมทดสอบทำงวิชำกำร รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 0.00 0 820,000.00

30.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ( ติว 66 ชม./ภาคเรียน x300x2ภาคเรียน) รองฯฝ่ายวิชาการ น.ส.หทัยรัตน์ 100,000.00 ต.ค 63 - ก.ย 64

30.2 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ (บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) ดร.ตระกูลพันธ์ น.ส.สายธาร 120,000.00 ธ.ค 63 - ก.ย 64

30.3 กิจกรรมทดสอบภาษอังกฤษ CU-TEP อ.นิภาวรรณ น.ส.สายธาร 300,000.00 ต.ค 63 - ส.ค 64

30.4 กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทางวิชาการ รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 150,000.00 พ.ย 63 - ก.ย 64

30.5 กิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ.อภิสิทธ์ิ น.ส.สายธาร 150,000.00 ธ.ค 63 - ส.ค 64

31 โครงกำรจัดท ำโครงงำนของนักเรียน รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 0.00 0 2,160,000.00

31.1 กิจกรรมสนับสนุนการท าโครงงาน ผศ.ดร.วิจิตรา นายวุฒิเดช 660,000.00 พ.ย 63 - ส.ค 64

31.2 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์วิจัย) อ.ฐิตินันต์ น.ส.สายธาร 600,000.00 ม.ค - ส.ค 64

31.3 กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอโครงงาน (Scius Forum) รองฯฝ่ายวิชาการ น.ส.สายธาร 900,000.00 30 พ.ย -4 ธ.ค 63

16-20 พ.ค 64

32 โครงกำรประชำสัมพันธ์ โครงกำร วมว. รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 0.00 0 165,000.00

32.1 กิจกรรมพัฒนาส่ือและประชาสัมพันธ์ อ.อธิพงศ์ น.ส.วิไลวรรณ 75,000.00 พ.ย 63 - ส.ค 64

32.2 กิจกรรมแนะแนวสัญจร โครงการ วมว. รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 90,000.00 ก.ค - ก.ย 64

33 โครงกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในระดับช้ัน ม.4 ปีกำรศึกษำ 2561 (วมว.รอบ2) รองฯฝ่ายวิชาการ นางพนิดา 120,000.00 ธ.ค 63


