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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท าแผนฯ 

ฉบับน้ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี

ประกอบดว้ย โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิาร จ านวน 31 โครงการ 

 

                                                                                    

 

                                               (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 
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สารบัญ 

ค าน า 

สารบัญ                 หน้า 

 

บทที่ 1 บทน า 

 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา   1 

 1.2 กรอบความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการ     2 

 

บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2.1 สรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564    3 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 4 

 

บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล       9 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนมุ่งเน้นพัฒนา      

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียน            การ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึง

ความส าคัญ และความจ าเป็นในการร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน และการให้บรกิารวิชาการโดยก าหนด

เป็นนโยบายที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นหน่วย

ส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัยการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษากับบุตรหลานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา        

ในคราวประชุม คร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 

2554 ให้มีฐานะเทียบเท่ากองอยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย และในคราวประชุม คร้ังที่ 

8/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นส่วนงานตามมาตรา 7(4)   

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังโรงเรียนตัวอย่าง      

ที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งอาศัย   การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มี

ความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ             

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียนสาธติฯ  มีดังนี ้ 

1. เ พ่ื อ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่

กระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

2. เพ่ือให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทาง

ศิลปะวิทยาศาสตร์(Liberal Arts) สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของ

นักเรยีนให้มีความเป็นเลศิ   

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน  

4. เพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่

นักเรียนโดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง

ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา  
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5. เพ่ือเป็นแหลง่อบรม ศึกษาและเผยแพร่งานดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  

6. เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   

7. เพ่ือสง่เสริมสุขภาพ บุคลกิภาพ และสุนทรยีภาพของนักเรยีนและบุคลากร  

8. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรยีน   

โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางด้านศิลปะวิทยาศาสตร์   

(Liberal Arts) สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของนักเรียนให้มีความ      

เป็นเลิศ และพัฒนาวิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย และการ

สง่เสริมสุขภาพ บุคลกิภาพและสุนทรยีภาพ และสร้างความรว่มมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรยีนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2564-2570 และโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลัยพะเยา  

นโยบาย อว.  สร้างคน  สร้างความรู้  สร้างนวัตกรรม  ยกเครื่องมหาวทิยาลัย  

ยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย  

1. เตรียมคนและเสริมศักยภาพคน  2. สร้างงาน วิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผู้น าด้านวิชาการ  

3. บรกิารวิชาการ

เพื่อพัฒนา  

4. เสริมสร้าง ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมให้ย่ังยืน  

5. เสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล  

6. การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส  

ยุทธศาสตร์

โรงเรียน ฯ  

1. ความเป็นเลศิ

ทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล

และมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี  

2. การส่งเสริม

ศักยภาพ

บุคลากร  

3.การวิจัย นวัตกรรมและบริการสังคม   4.การท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม  

5. เสริมสร้าง พัฒนา

ความเป็นนานาชาติ บน

พ้ืนฐานความเป็นไทย  

6. การบริหารท่ีมี

ประสทิธภิาพและความ

โปร่งใส  

วิสัยทัศน์มหาวทิยาลัย  “มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล”  

(University for Community Innovation with International Standard)  

วิสัยทัศน์โรงเรียน ฯ  พัฒนาเยาวชนมีความพร้อมสมบูรณ์ด้านร่างกาย สติปัญญา เป็นเลศิทางวิชาการ ความเป็นผู้น า คุณธรรม  

จริยธรรม  เพือ่ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

ผลสัมฤทธิ ์  เป็นผู้น าทาง

วิชาการ  

นักนวัตกร  

และครูมืออาชีพ  

ผลงานวิจัย และนวัตกรรมน าไปขยายผลพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์  

   

สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น อนุรักษ์

พลังงาน สิ่งแวดล้อม  

เป็นนานาชาติบนพืน้ฐาน

ของความเป็นไทย   

1.  ITA  

2. Green School  

3. Green office   

เป้าหมายฯ  

  

โรงเรียนต้นแบบ

ทางการศึกษา  

มีศักยภาพใน การ

สอน การวิจัยและ

นวัตกรรม  

ผู้น าทางการวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรม

ทางการเรียนการสอน  

โรงเรียนต้นแบบสี

เขียว  (Green School)  

เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ    

ผู้เรียน บุคลากรมี

ความสุข   มีคุณภาพชีวิต มี

ทัศนคติ  ที่ดีและมีความภูมิใจ

ในองค์กร  
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คติพจน์ วิสัยทัศน์ ชื่อภาษาอังกฤษ พันธกิจ  

  
  

คติพจน์  สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ   “ผู้ต้ังใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา”  
  

วิสัยทัศน์  พัฒนาเยาวชนมีความพร้อมสมบูรณด์า้นร่างกาย สติปัญญา เป็นเลศิ

ทางวิชาการ เป็นผูน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือก้าวสูส่ากลบน

พ้ืนฐานความเป็นไทย และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
  

ชื่อภาษาอังกฤษ  Demonstration School, University of Phayao  (DeSUP)  
  

พันธกจิ  

1.  จัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  

2.  พัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความ รู้ความสามารถ มี ศักยภาพเป็นพลโลก ( world citizen)                 

ตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย    

3. สนับสนุนและสง่เสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจติวิญญานความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยการบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสง่เสริมการ

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 

หลักสูตร               

   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาและ

เทคโนโลยี มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสุนทรียภาพ ทักษะทางปัญญา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถ

ด ารงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี  

หลักสูตรที่โรงเรียนสาธติด าเนนิการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มี 3 หลักสูตร คือ  

1)  หลักสูตรระดับประถมศึกษา ด าเนนิการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 ถึง 

ระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 6 ระดับช้ันปีละ 1 ห้องเรียน  

2)  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด าเนินการสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปี   

ที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 3 ระดับช้ันปีละ 4-6 ห้องเรียน  
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3)  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ด าเนินการสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 6   

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการสอน 2 แบบ คือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายแบบมาตรฐาน ระดับช้ันปีละ 4-5 ห้องเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในก ากับของมหาวิทยาลัย (วมว.) ระดับช้ันปีละ 2 ห้องเรียน 
 

การจัดการเรยีนการสอน               

  

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ  ท าการสอนโดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์จากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการ

จัดให้มีการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงาน การท าวิจัยในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา เช่น  

 คณะวิทยาศาสตร์  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

 คณะเภสัชศาสตร์ 
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แผนการรับนักเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570               
 

หลักสูตร  ชั้นปทีี่  

นักเรียน

ปัจจุบัน 

(2564)  

65  66  67  68  69  70  

ประถมศกึษา  

1  22  30  30  30  30  30  30  

2  26  22  30  30  30  30  30  

3  24  26  22  30  30  30  30  

4  27  24  26  22  30  30  30  

5  27  27  24  26  22  30  30  

6  6  27  27  24  26  22  30  

รวม    132  161  164  168  174  180  180  

มัธยมศกึษาตอนต้น  

1  78  150  150  150  150  150  150  

2  101  78  150  150  150  150  150  

3  99  101  78  150  150  150  150  

รวม    278  377  420  450  450  450  450  

มัธยมศกึษาตอนปลาย   4  79  120  120  120  120  120  120  

(ปกติ)  5  67  79  120  120  120  120  120  

  6  56  67  79  120  120  120  120  

รวม    202  343  420  450  450  450  450  

มัธยมศกึษาตอนปลาย(วมว)  

4  60  60  60  60  60  60  60  

5  60  60  60  60  60  60  60  

6  59  61  60  60  60  60  60  

รวม    179  181  180  180  180  180  180  

รวมทั้งส้ิน    791  1,062  1,184  1,248  1,254  1,260  1,260  
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บคุลากร (Workforce Profile)               

สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)   
1. สมรรถนะของผู้บรหิาร  

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเคร่ืองมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช   

เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามระเบียบ  

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย    

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน

และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ   

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ   

ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)  พัฒนาระบบสวัสดิการ   

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน    

3. มุ่ ง เ น้นกระบวนการท างานเ ชิงดิจิทั ล (Digital Process Oriented)  พัฒนา

กระบวนการท างาน และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน    

“สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือส่งมอบบริการ   

ที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการท างาน   

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการ

ท างาน    

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบั ติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous 

Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super KPI) เพ่ือ

การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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2. สมรรถนะของพนักงาน  

2.1 พนักงานสายวิชาการ   

1. ทั กษะการสอนตามกรอบมาตรฐ านคุณวุ ฒิ วิ ช า ชีพ  ( Professional 

Standard Framework, PSF)    

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน    

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม 

และมีทักษะทางภาษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ    

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)    

5. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและนานาชาติ  

2.2 พนักงานสายสนับสนุน  

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บรกิารที่ดี (Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชพี (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี  ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาต ิ 
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3. จ านวนบุคลากร   

ท่ี  สถานะ  จ านวน   ป.เอก   ป.โท  ป.ตรี   ปวส.  ปวช.  ม.6  ม.3  ป.6  
รวม

ท้ังสิ้น   

1  พนักงานมหาวทิยาลัย 

(อาจารย์)  

46  7  37  2  0  0  0  0  0  46  

2  จ้างชั่วคราว (ครู

ประถมศกึษา)  

6  0  0  6  0  0  0  0  0  6  

3  พนักงานมหาวทิยาลัย และ

เจ้าหนา้ท่ี  

16  0  4  10  1  0  1  0  0  16  

4  ลูกจ้าง (รายเดือนเงินรายได้)   3  0  0  3  0  0  0  0  0  3  

5  ลูกจ้าง (รายเดือนเงิน

โรงเรียน)   

26  0  0  19  4  0  3  0  0  26  

6  ลูกจ้าง (รายวัน)   10  0  0  1  1  0  3  1  4  10  

รวมทั้งส้ิน  107  7  41  41  6  0  7  1  4  107  

หมายเหตุ   จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1  คน (การศกึษาระดับปริญญาเอก) 
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ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ (บาท) 

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 31 11,807,300 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

17 9,245,000 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

2 550,000 

3. การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ 

2 115,000 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภิบาล  

10 1,897,300 

 

 

 

 

 

  



                                Page | 16  แผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

น.ส.พชัรินทร์ คัสเตศรี 20,000 พ.ย. 2564  

2 โครงการเปิดโลกวชิาการ วา่ท่ีร้อยตรีมนัส ภูทวี 30,000 ก.ค. - ส.ค. 2565 

3 โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์  

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเรียน  

การคิดค้นและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

น.ส.วนิดา คนซื่อ 74,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

4 โครงการเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 

counselor) 

น.ส.พชัรินทร์ คัสเตศรี 26,000 ม.ค. 2565 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสรมิ

บุคลิกภาพนักเรียน 

นายพิศาล เครือลิต 100,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันและเข้า

ร่วมทดสอบทางวชิาการ 

วา่ท่ีร้อยตรีมนัส ภูทวี 1,220,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

7 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน 

น.ส. นิภาวรรณ       

นฤเปรมปรีดิ ์

100,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

ดร.ตระกูลพันธ ์ยุชมภ ู 100,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร

ด้านภาษาอังกฤษ 

นายธนวัฒน์ วรีะแสง 10,000 มี.ค. - เม.ย. 2565 

10 โครงการสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากร

สายวชิาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบ 

UP-PSF (University of Phayao - 

Professional Standard Framework ) 

วา่ท่ีร้อยตรีมนัส ภูทวี 5,000 ก.พ. - พ.ค. 2565 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน

วชิาการ 

วา่ท่ีร้อยตรีมนัส ภูทวี 4,400,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

12 โครงการการจัดค่ายเชิงวชิาการ ค่าย

อัจฉริยภาพด้านวิทย์-คณิต 

วา่ท่ีร้อยตรมนัส ภูทวี 150,000 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 

2565 

13 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้าน

ภาษาสากล 

น.ส. นิภาวรรณ      

นฤเปรมปรีดิ ์

20,000 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 

2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

14 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงาน

และน าเสนอผลงานของนักเรียน 

วา่ท่ีร้อยตรมนัส ภูทวี 2,660,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

15 โครงการพัฒนาวนิัยสร้างเสริมอุปนิสัย

พลเมืองด ี

นายพิศาล เครือลิต 135,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

16 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นายพิศาล เครือลิต 180,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

17 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

นายพิศาล เครือลิต 15,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 9,245,000.00  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรม

ทางการศกึษา 

นายกฤษดา เหลอืง

ทองค า 

50,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย ดร.ดรุณี อภัยกาวี 500,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 550,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการท านุบ ารุงศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นายพิศาล เครือลิต 100,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

2 โครงการสร้างเสริมสุนทรียศาสตร์

ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 

นายพิศาล เครือลิต 15,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 115,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการคุณธรรมคู่ความโปร่งใสใน

โรงเรียน (ITA) 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 10,000 ม.ค. 2565 - พ.ค. 

2565 

2 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนา

บุคลากรมืออาชีพ 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 50,000 มี.ค. 2565 - พ.ค. 

2565 

3 โครงการองค์กรสัมพันธ ์ นายพิศาล เครือลิต 800,000 มี.ค. 2565 - พ.ค. 

2565 

4 โครงการส่งเสรมิส านักงานสีเขียว (Green 

office) 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 50,000 ต.ค. 2564 - ส.ค. 

2565 

5 โครงการพัฒนาทักษะในการใหบ้ริการ

ครัวสาธติ 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 50,000 พ.ย. 2564 - เม.ย. 

2565 

6 โครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 

(Healthy Work Place) 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 10,000 ต.ค. 2564 - ส.ค. 

2565 

7 โครงการบริหารและการจัดการความ

เสี่ยงของโรงเรียน (Risk) 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 10,000 เม.ย. 2565 - ก.ค. 

2565 

8 โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ดร.ดรุณี อภัยกาวี 400,000 ต.ค. 2564 - ส.ค. 

2565 

9 โครงการจัดท าระบบการบริหารงาน

โรงเรียน 

ดร.ดรุณี อภัยกาว ี 200,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

10 โครงการประชาสัมพันธ์ นายพิศาล เครือลิต 317,300 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 1,897,300  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบั ติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ือน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนด

นโยบายการบรหิารงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินดว้ยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงาน

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการ

ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมกา รประ จ า  แ ล ะคณะกรรมกา รอ า น ว ยกา ร  ต ามล า ดั บ  ดั ง รู ป แสด ง ผั ง 

การประเมินต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

  

 

จัดท าแผนพัฒนา

โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ด าเนินงานตามแผน

ประเมินโครงการ/

กิจกรรม ภายใต้

แผนปฏบัิติการ

ประเมินความส าเร็จ

ตามแผนปฏบัิติการ

ประเมินความส าเร็จ

ตามแผนยุทธสาสตร์

น าผลประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนา

แผนการด าเนินงาน

 

 

ผู้อ านวยการน านโยบายจากมหาวิทยาลัย มา

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 

 

 งานแผนงานติดตามประเมินผลโครงการ 

 

 งานแผนงานประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติ

การ 

 

 งานแผนงานประเมินความส าเร็จตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

 

 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการ

ด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใข้ระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน 

(ระบบ E-Budget) ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณที ่ถ ูกต้องแม่นย า เ ชื ่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้

ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-Budget ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์     

ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหารไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ  

 

3.2 ระบบและกลไกการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่

ชัดเจน โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      

กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 

ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนนิการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด า เ นินงานตามแผนปฏิบั ติการต่อคณบดี  ต่ออธิการบดี  

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดอืน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
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3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนนิงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังน้ี 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซึ่ งกระบวนการปฏิบั ติ งานทั้ งหมด จะปฏิบั ติการผ่ านระบบการจั ดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณน้ันๆ    

 

.......................................... 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งการจัดสรรงบประมาณตามกองทุนและหมวดเงิน ดังน้ี 

                                                                           

 
 

รายการ/กองทุน

รวมงบประมาณ

เพือ่การศกึษา

วิจัย (โครงการในแผนปฏิบัติการ)

ท านุฯ (โครงการในแผนปฏิบัติการ)

สินทรัพย์ถาวร - ครุภัณฑ์

สินทรัพย์ถาวร - สิ่งก่อสร้าง

กันงบประมาณฉุกเฉิน

รายได้

16,996,200

14,646,390

1,020,000

180,000

-

250,000

899,810

ค่าธรรมเนียมหอพัก

43,200,000

37,996,280

-

-

1,000,000

-

4,205,720

โครงการ วมว.

36,100,000

29,345,000

2,160,000

265,000

1,120,000

800,000

2,410,000

รวม

96,296,200

81,985,670

3,180,000

445,000

2,120,000

1,050,000

7,515,530

คิดเป็นร้อยละ

100.00

85.14

3.30

0.46

2.20

1.09

7.81
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รายละเอียดงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

รวมงบประมาณ 16,996,200 43,200,000 36,100,000 96,296,200 100.00 
กันงบประมาณฉุกเฉิน 899,810 4,205,720 2,410,000 7,515,530 7.81 

กองทุนเพื่อการศึกษา 14,646,390 37,994,280 29,345,000 81,985,670 85.14 

1. ค่าจ้างบุคลากร 2,702,400 2,164,800 2,527,200 7,394,400 7.68 

1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย      

1) ครูประถม (8 คน) + ครูหอพัก (3 คน) + คนงาน (1 คน)  = 12 คน 2,270,400   2,270,400  

2) คนสวน (รายวัน รวม 4 คน) 432,000   432,000  

3) คนครัวสาธติ (รายเดือน รวม 10 คน)  1,408,800  1,408,800  

4) คนครัวสาธติ (รายวัน รวม 6 คน)  756,000  756,000  

5) ลูกจ้าง วมว. (รายวัน รวม 13 คน)   2,527,200 2,527,200  

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,547,390 35,779,480 20,430,500 65,757,370 68.29 

2.1 ค่าตอบแทน 2,174,000 20,000 812,000 3,006,000 3.12 

1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (ค่าตอบแทนชุมนุม300,000) 340,000 20,000 20,000 380,000  

2) ค่าเช่าบ้าน (3,000 x 4 คน x12 เดือน) 144,000 - - 144,000  

3) เงินประจ าต าแหนง่ 420,000 - 42,000 462,000  

4) ค่าเลีย้งรับรอง 20,000 - - 20,000  

5) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ      

5.1) ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน - - 200,000 200,000  

5.2) ค่าตอบแทน อ.พิเศษ 1,000,000 - - 1,000,000  

5.3) ค่าตอบแทน อ.สอนเกิน 50,000 - 50,000 100,000  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

5.4) ค่าตอบแทน อ.AP วมว. - - 300,000 300,000  

5.5) ค่าตอบแทน ติวนักเรียน 200,000 - 100,000 300,000  

5.6) ค่าตอบแทน วชิาเลือกเสรี - - 100,000 100,000  

2.2 ค่าใช้สอย 6,423,390 35,609,480 19,268,500 61,301,370 63.66 

1) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 4,104,390  388,500 4,492,890  

1.1. ค่าเดินทาง 2,830,390 - 178,500 3,008,890  

1.2 ค่าใช้จา่ยการฝึกอบรม (10,000 บาท/คน) 1,000,000 - - 1,000,000  

1.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุม 30,000   30,000  

1.4 กิจกรรมแนะแนวสัญจร (หอ้งปกติ) 50,000   50,000  

1.5 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 10,000   10,000  

1.6 กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาต ิ 1,000   1,000  

1.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000   1,000  

1.8 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

1,000   1,000  

1.9 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 1,000   1,000  

1.10 กิจกรรมขันโตกสายรหัสสัมพันธ ์ 40,000   40,000  

1.11 งานรับเขา้นักเรียน 100,000   100,000  

1.12 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2564 20,000 - - 20,000  

1.13 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2565 20,000 - - 20,000  

1.14) กิจกรรมแนะแนวสัญจร โครงการ วมว. - - 90,000 90,000  

1.15) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบ 2 - - 120,000 120,000  

1.16) กิจกรรมประกันคุณภาพการศกึษา - - - -  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

2) ค่าซ่อมแซม / ค่าซ่อมบ ารุงรักษา (ซ่อมเครื่องดนตรีไทย-สากล) 30,000 - - 30,000  

3) ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถม (7,000x133คน) 931,000   931,000  

4) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์  (ลดการเล่าลง 50% เพิ่มเครื่องท่ีจะซือ้) 372,000   372,000  

5) ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม (30,000x12) 360,000   360,000  

6) เงินสมทบประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ 100,000   100,000  

7) ค่าประกันสังคม 108,000 69,000 108,000 285,000  

7.1 ครูประถม :7 +ครูหอพัก: 4 + คนงาน : 1 รวม 12 คน 108,000   108,000  

7.2 เจ้าหนา้ท่ี วมว. รวม 12 คน   108,000 108,000  

7.3  คนครัว-รายเดือน รวม 10 คน  69,000  69,000  

8) ค่าเช่ารถตู้ (งบผูกพัน 2563-2567) 228,000   228,000  

9)  ค่าจ้างเหมาบริการ (ตัดชุดพืน้เมือง-บุคลากร)   190,000   190,000  

10) ค่าเช่าเครื่องล้างจาน (7,000x12 เดือน)  84,000  84,000  

11) ค่าบ ารุงการศกึษา   7,220,000 7,220,000  

12) ค่าธรรมเนียมหอพัก-ค่าหอพัก  13,923,280 11,552,000 25,475,280  

13) ค่าธรรมเนียมหอพัก-ค่าสาธารณูปโภค  987,000  987,000  

14) ค่าธรรมเนียมหอพัก-ค่าซักรีด (2,500 บาท/คน/ภาคการศกึษา)  3,290,000  3,290,000  

15) ค่าธรรมเนียมหอพัก-ค่าอาหาร  17,256,200  17,256,200  

2.3 ค่าวัสดุ 950,000 150,000 350,000 1,450,000 1.51 

1) วัสดุส านักงาน 400,000  0 400,000  

2) วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 100,000 0 120,000  

3) วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000  0 50,000  

4) วัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลน+งานโสตฯ) 150,000  0 150,000  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

5) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 20,000  100,000 120,000  

6) ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 120,000 50,000  170,000  

7) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา 40,000   40,000  

8) ค่าวัสดุการศกึษา (รายวชิาต่าง ๆ) 150,000  250,000 400,000  

3. ค่าสาธารณูปโภค 51,600   51,600 0.05 

1) ค่าโทรศัพท์ 21,600   21,600  

2) ค่าไปรษณีย์ 10,000   10,000  

3) ค่าน้ าประปา 20,000   20,000  

4 เงินอุดหนุน 2,345,000 50,000 6,387,300 8,782,300 9.12 

1) สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  

(ภาคการศกึษาละ 50,000บาทต่อชั้นปี) 

  600,000 600,000  

2) โครงการในแผนปฏิบัติการ 2,345,000 50,000 5,787,300 8,182,300 8.50 

2.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 20,000   20,000  

2.2) โครงการเปิดโลกวิชาการ 30,000   30,000  

2.3) โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 

การเรียน การคิดค้นและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

     

2.3.1 กิจกรรม Fun reading 2,000   2,000  

2.3.2 กิจกรรม รักษก์ารอ่าน สานงานเขียน เพียรพฒันาทักษะ

ภาษาไทย 

2,000   2,000  

2.3.3 กิจกรรม ขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 2,000   2,000  

2.3.4  กิจกรรม Life skill for kids 5,000   5,000  

2.3.5 กิจกรรม คณิตคิดสนุก 2,000   2,000  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

2.3.6 กิจกรรม Easy kid Robotic 23,000   23,000  

2.3.7 กิจกรรม Kids space at DeSUP 5,000   5,000  

2.3.8 กิจกรรม Internationnal Day 21,000   21,000  

2.3.9 กิจกรรม DeSUP Market 5,000   5,000  

2.3.10 กิจกรรม สานศลิป์ถิ่นลา้นนา 5,000   5,000  

2.3.11 กิจกรรม Art for kids life 2,000   2,000  

2.4) โครงการเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth counselor) 26,000   26,000  

2.5) โครงการคุณธรรมคู่ความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA) 10,000   10,000  

2.6) โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ  

       (สายสนับสนุน) 

50,000   50,000  

2.7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสรมิบุคลิกภาพนักเรียน      

2.7.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างเสริมสมรรถนะส าคัญของ

นักเรียน 

40,000   40,000  

2.7.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000   10,000  

2.7.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน DeSUP Sport 50,000   50,000  

2.8) โครงการองค์กรสัมพันธ ์ 800,000   800,000  

2.9) โครงการสนับสนุนการแข่งขันและเข้าร่วมทดสอบทางวชิาการ      

2.9.1) กิจกรรมสัมมนาทางวชิาการ (บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)   120,000 120,000  

2.9.2) กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP   350,000 350,000  

2.9.3) กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทาง

วชิาการ 

250,000  150,000 400,000  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

2.9.4) กิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

  350,000 350,000  

2.10) โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green office) 50,000   50,000  

2.11) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นฐาน 

100,000   100,000  

2.12) โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   100,000 100,000  

2.13) โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศกึษา 50,000   50,000  

2.14) โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 10,000   10,000  

2.15) โครงการสนับสนุนส่งเสรมิใหบุ้คลากรสายวชิาการมีศักยภาพสูง 

ตามกรอบ UP-PSF (University of Phayao - Professional Standard 

Framework ) 

5,000   5,000  

2.16) โครงการพัฒนาทักษะในการใหบ้ริการครัวสาธิต  50,000  50,000  

2.17) โครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) 10,000   10,000  

2.18) โครงการการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน (Risk) 10,000   10,000  

2.19) โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 400,000   400,000  

2.20) โครงการจัดท าระบบการบริหารงานโรงเรียน 200,000   200,000  

2.21) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ      

21.1) กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์สานสัมพันธ ์ฉันท์ วมว. (ม.4)   500,000 500,000  

21.2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ RBL (ม.4)   150,000 150,000  

21.3) กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวชิาการ (ม.5+ม.6) ญี่ปุ่น   3,000,000 3,000,000  

21.4) กิจกรรมค่ายปรับพืน้ฐานทางวชิาการ 

 

  150,000 150,000  
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 รายได้ ค่าธรรมเนียมหอพัก โครงการ วมว รวม คิดเป็นร้อยละ 

21.5) กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหอ้งเรียน วมว.  

(สัมมนานอกสถานท่ี+ท าแผน) 

  600,000 600,000  

2.22) โครงการประชาสัมพันธ ์กิจกรรมพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ ์ 

                (ผลิตสื่อ+จัดซือ้+ซ่อมแซม) 

  317,300 317,300  

2.23) โครงการการจัดค่ายเชิงวชิาการ ค่ายอัจฉริยภาพด้านวิทย์-

คณิต (ค่ายภาษาอังกฤษ /ค่ายดนตรีสากล /ค่ายศลิปะ /Boost Your English 

Up อ่ืนๆ) 

150,000   150,000  

กองทุนวิจัย 1,020,000  2,160,000 3,180,000 3.30 

1. โครงการในแผนปฏิบัติการ 1,020,000  2,160,000 3,180,000  

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย      

1.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย  

       (ภายใน+ภายนอกประเทศ) 

250,000   250,000  

1.1.2 กิจกรรมสนับสนุนทุนพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย (R2R)  

        ทุนละ 10,000 บาท รวม 5 ทุน 

50,000   50,000  

1.1.3 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย (เฉพาะสาขาและวจิัยในชั้นเรียน) 200,000   200,000  

1.2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล 20,000   20,000  

1.3 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงานและน าเสนอผลงานของ

นักเรียน 

     

1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการท าโครงงาน 500,000  660,000 1,160,000  

1.3.2 กิจกรรมสมัมนาทางวชิาการ (วทิยาศาสตร์วิจัย ม.5)   600,000 600,000  

1.3.3 กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอโครงงาน (SCiUS Forum)  

        ม.5+ม.6 

  900,000 900,000  
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กองทุนท านุศิลปวัฒนธรรม 180,000  265,000 445,000 0.46 

1. โครงการในแผนปฏิบัติการ 180,000  265,000 445,000  

1.1 โครงการพัฒนาวนิัยสร้างเสริมอุปนิสัยพลเมืองดี      

1.1.1 กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี   85,000 85,000  

1.1.2 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประชาธปิไตย   50,000 50,000  

1.2 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานประจ าปีโรงเรียนสาธติวิพิธทัศนา) 

100,000   100,000  

1.3 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

     

1.3.1 กิจกรรมประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรา

มหาวทิยาลัย 

40,000   40,000  

1.3.2 กิจกรรมธรรมะเดลิเวอรี่ (จัดในค่าย Happy Pre DeSUP) 10,000   10,000  

1.3.3 กิจกรรมค่าย Happy Pre DeSUP 10 – 11   100,000 100,000  

1.3.4 กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศกึษาและ

ระดับชั้นมัธยมศกึษา 

  30,000 30,000  

1.4 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน      

1.4.1 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 10,000   10,000  

1.4.2 กิจกรรม DeSUP Smart Farm 5,000   5,000  

1.5 โครงการสร้างเสรมิสุนทรียศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล      

1.5.1 กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย 10,000   10,000  

1.5.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนาฎศลิป์ 

 

5,000   5,000  
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กองทุนสินทรัพย์ถาวร 250,000 1,000,000 1,920,000 3,170,000 3.29 

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง 250,000 1,000,000 1,920,000 3,170,000  

ครุภัณฑ์ - 1,000,000 1,120,000 2,120,000 2.20 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน   100,000 100,000  

2. ครุภัณฑ์การศกึษา    700,000 700,000  

3. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์ (ดนตรีสากล)   100,000 100,000  

4. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์ (ดนตรีไทย)   100,000 100,000  

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   100,000 100,000  

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  1,000,000 20,000 1,020,000  

สิ่งก่อสร้าง 250,000  800,000 1,050,000 1.09 

1. โครงการปรับปรุงโรงเก็บของ (มาคุยรูปแบบอีกที)   500,000 500,000  

2. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียน 100,000   100,000  

3. โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร (ซ่อมแซม + กระจก + ฝ้าเพดาน + ผนัง

ฯลฯ) -ขออนุมัติกองอาคาร 1,000,000 บาท) 

- - - -  

4. โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมโรงเรียน (ม่านผ้า+ทีวี 3 เครื่อง 80 นิว้) - - 300,000 300,000  

5. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะช า 150,000 - - 150,000  

 


