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ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

 
3.1แหล่งงบประมาณ 
 1) แหล่งงบประมาณจากทางราชการ สำหรับ แผนงาน/ กิจกรรมของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2565    ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 18เมษายน 2565 
 

รายการ จำนวนเงิน 

    
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
 - ระดับปฐมวัย      (1,700 บาท x526 คน) 894,200 - 
 - ระดับประถมศึกษา (1,900 บาท x 2,820 คน) 5,358,000 - 
 รวมเงินอุดหนุน 6,252,200 - 
    

2 เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  

 2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- ระดับปฐมวัย    (430 บาท x 526 คน) 

 
226,180 

 
- 

 - ระดับประถมศึกษา (480 บาท x 2,820 คน) 1,353,600 - 
 รวมเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,579,780 - 
    

3. เงินเหลือจ่าย (ปีการศึกษา 2564)   

 3.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(GIFTED) ปีการศึกษา 2564 

2,162,788 88 

 3.2 เงินเหลือจ่ายปีเก่า โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)  ปีการศึกษา 2564 

11,144,395 12 

 3.3 เงินเหลือจ่ายจากรายได้สถานศึกษา 1,321,157 24 
 3.4เงินเหลือจ่ายจากค่าจ้างบุคลากร 3,620,811 28 

 รวมเงินเหลือจ่าย (ปีการศึกษา 2564) 18,349,152 52 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3) 26,081,132 52 
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2) แหล่งงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา/รับเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
รายการ จำนวนเงิน 

 รายได้สถานศึกษาที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง   
1 โครงการห้องเรียนปฐมวัย   

 1.1 อนุบาลปีที่ 2 (8,850 บาท) รายละเอียดดังนี้   
 -ค่าเครื่องนอน (750 บาท x 245 คน) 183,750  
 -ค่าชุดพละ(250 บาท x245 คน) 61,250  
 -ค่าชุดพื้นเมือง(250 บาทx 245 คน) 61,250  
 -ค่าไฟ (1,000 บาท x  245 คน) 245,000  
 -ค่าอุปกรณ์ (1,000 บาท x  245 คน) 245,000  
 -ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท x 245คน) 49,000  
 - ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (1,500 บาท  x 245 คน) 367,500  
 - ค่าจ้างครูต่างชาติระดับปฐมวัย (600 บาท  x 245 คน)  147,000  
  -ค่าจ้างบุคลากร (1,500 บาท  x  245คน) 367,500  
 - ค่าเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  245 คน) 147,000  
 - ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  245 คน) 147,000  
 - ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  245คน)  147,000  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,168,250  
 1.2 อนุบาลปีที่ 3 (8,100 บาท) รายละเอียดดังนี้   
 -ค่าชุดพละ(250 x 259 คน) 64,750  
 -ค่าชุดพื้นเมือง(250 x 259 คน) 64,750  
 -ค่าไฟ (1,000 บาท x 259 คน) 259,000  
 -ค่าอุปกรณ์ (1,000 บาท x 259 คน) 259,000  
 -ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท  x  259 คน) 51,800  
 - ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (1,500 บาท  x 259 คน) 388,500  
 - ค่าจ้างครูต่างชาติระดับปฐมวัย (600 บาท  x 259 คน)  155,400  
  -ค่าจ้างบุคลากร (1,500 บาท  x 259 คน) 388,500  
 - ค่าเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x 259คน) 155,400  
 - ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x 259 คน) 155,400  
 - ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x 259 คน)  155,400  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,097,900  
 รวมรายได้ข้อ 1.1 + 1.2 เงินโครงการห้องเรียนปฐมวัย 4,266,150  
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รายการ จำนวนเงิน 

 รายได้สถานศึกษาที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง(ต่อ)   
2. โครงการห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีน ระดับปฐมวัย   

 -ค่าสื่อการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร (12,000 บาท x 13คน) 156,000  
- ค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีน ระดับปฐมวัย 
(34,000 บาท/ปีการศึกษา x 22 คน) 

748,000  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 904,000  
 รายละเอียดดังนี้   
 -ค่าจ้างครูต่างชาติชาวจีน เดือนละ 12,000 ×12 เดือน 144,000   
 -ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนของครูต่างชาติชาวจีน  4,000 ×12 เดือน 48,000  
 - ค่าจ้างพี่เลี้ยงปฐมวยั (1,500 บาท  x 22 คน) 33,000  
  -ค่าจ้างบุคลากรอ่ืน /นักการภารโรง   (1,500 บาท  x  22 คน) 33,000  
 - ค่าเรียนกับครูต่างชาติภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22 คน) 13,200  
 - ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22 คน) 13,200  
 - ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22คน) 13,200  
 -ค่าเครื่องนอน (750 บาท x 8 คน) 6,000  
 -ค่าชุดพละ(250 บาท x 22คน) 5,500  

 -ค่าชุดพืน้เมือง(250 บาท x 22 คน) 5,500  
 -ค่าไฟ (1,000 บาท x 22 คน) 22,000  
 -ค่าอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรียน (1,000 บาท x  22 คน) 22,000  
 -ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท  x  22 คน) 4,400  
 -จัดสรรให้งบกลาง 100,000  
    
    
    
 รวมรายจ่าย        463,000  
 เหลือเงินไปจัดสรรทำโครงการห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีน  

ระดับปฐมวัย  (904,000 – 463,000) 
       

       441,000 
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รายการ จำนวนเงิน 
 รายได้สถานศึกษาที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง(ต่อ)   
3 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)  

(13,700 บาท×397คน 
5,438,900 

 

4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ(English Program) 

18,521,400 
 

5 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้นป.2 โครงการภาษาจีน(17,000 บาท/คน) 374,000  
6 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้นป.1-4โครงการสพฐ.(5,400บาท/ คน) 637,200  
7 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณชั้น ป.1-2(17,000บาท/คน) 1,377,000  
 รวมเงินโครงการพิเศษ(3+4+5+6+7) 26,348,500  

8  (ค่าจ้างบุคลากร 1,500 บาท/คน) นักเรียนระดับประถมศึกษา 2,689,500  
9  (ค่าประกันอุบัติเหตุ  200 บาท/คน) นักเรียนระดับประถมศึกษา 358,600  
10  (ค่าเรียนดนตรีพื้นเมือง  200 บาท/คน)นักเรียนระดับประถมศึกษา 358,600  
 รวมเงินรายการที่ (8+9+10) 3,406,600  
 รวมเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้น(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 34,925,250  
 (เงินงบประมาณทั้งสิ้น + เงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้น) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น26,081,132.52+34,925,250 
61,006,382 52 
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รายการ จำนวนเงิน 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   
1 ค่าไฟ   
 1.1) ระดับปฐมวัย (เงินที่เก็บจากรายได้ 1,000 บาท x 526 คน) 526,000  
 1.2)เงินโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)  

(1,000 บาท x 397 คน) 
397,000 

 

 1.3) เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)  (3,000 บาท  x 409 คน)  

1,227,000 
 

 1.4) เงินโครงการห้องเรียนภาษาจีน (1,500 x 140) 210,000  
 1.5) เงินโครงการห้องเรียนวิทยาการคำนวณ (1,500 x81 ) 121,500  
 1.6) เงินอุดหนุน 1,000,000  
 รวมค่าไฟ 3,481,500  
2 ค่าน้ำ   
 2.1)ระดับปฐมวัย(6,000 บาท x 16 ห้อง) (เงินอุดหนุนปฐมวัย) 96,000  
 2.2)เงินโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)  

(เงินรายได้ 7,000 บาท x 8 ห้องเรียน) 
56,000 

 

 2.3) เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)  (8,000 บาท x 12 ห้องเรียน) 

96,000 
 

 2.4) เงินโครงการห้องเรียนภาษาจีน(เงินรายได้ 6,000 บาท x 4 ห้องเรียน) 24,000  
 2.5) เงินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณ(เงินรายได้6,000 บาท x 2 

ห้องเรียน) 
12,000 

 

 2.6) เงินอุดหนุน 200,000  
 รวมค่าน้ำ 484,000  
3 ค่าอินเทอร์เนตและค่าโทรศพัท์   
 3.1) ระดับปฐมวัย (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)(30 บาท x 526 คน) 15,780  
 3.2)เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

     เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)   
200,000 

 

 3.3) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(80 บาท x 2,820 คน) 225,600  
 รวมค่าอินเทอร์เนตและค่าโทรศัพท์ 441,380  

4 ค่าบำรุงยานพาหนะ   
 4.1)เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

     เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)   
100,000 

 

 4.2) เงินอุดหนุน 100,000  
  

รวมค่าบำรุงยานพาหนะ 
 

 
200,000 
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5 ค่าน้ำมัน   

 5.1)เงินโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)   100,000  

 5.2) เงินอุดหนุน 100,000  

 รวมค่าน้ำมัน 200,000  

6 ค่าประกันรถ   
 6.1) เงินอุดหนุน 100,000  
 รวมค่าประกันรถ 100,000  

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ของใช้ส่วนกลาง)   
 7.1) เงินโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)   
100,000 

 

 7.2) เงินอุดหนุน 200,000  
 รวมค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ของใช้ส่วนกลาง) 300,000  

8 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน    
 8.1)เงินรายได้จากผู้ปกครองปฐมวัย (200 บาท  x 526 คน) 105,200  
 8.2) เงินรายได้จากผู้ปกครอง ประถมศึกษา (200 บาท X 2,820 คน) 564,000  
 รวมค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 669,200  

9 ค่าป้ายนิเทศ+ค่าธง+อุปกรณ์ ติดรอบบริเวณโรงเรียน   
 9.1) เงินอุดหนุน 200,000  
 รวมค่าป้ายนิเทศ+ค่าธง+อุปกรณ์ ติดรอบบริเวณโรงเรียน 200,000  

10 ค่าใช้จ่ายนักเรียนระดับปฐมวัย   
 10.1) ค่าเครื่องนอน (เงินรายได้จากผู้ปกครอง 750 บาท x 253 คน) 189,750  
 10.2) ค่าอุปกรณ์ (เงินรายได้จากผู้ปกครอง1,000 บาท  x 526 คน) 526,000  
 10.3) ค่าชุดพละ (เงินรายไดจ้ากผูป้กครอง250 บาท x 526คน) 131,500  
 10.4) ค่าชุดพื้นเมือง(เงินรายได้จากผู้ปกครอง250 บาท x 526คน) 131,500  

 รวมค่าใช้จ่ายนักเรียนระดับปฐมวัย 978,750  

11 ค่าใช้จ่ายบริหารงานโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (งบกลาง)   

 11.1) เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
        เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 

3,000,000 
 

 11.2)โครงการห้องเรียนพิเศษคณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED) 300,000  

 11.3) เงินบริจาค 100,000  

 11.4) โครงการห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีน ระดับปฐมวัย 100,000  

 11.5) เงินอุดหนุน 500,000  

 รวมค่าใช้จ่ายบริหารงานโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (งบกลาง) 4,000,000  
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รายการ จำนวนเงิน 
12 ค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน ์   
 12.1)เงินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นภาษาอังกฤษ(English Program)   
 

500,000 
 
- 

 12.2) เงินอุดหนุน 2,000,000 - 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 - 
 รายการค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ (เงินอุดหนุน และเงินโครงการ EP)   
      1)    ปูหญ้าเทียมและติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์   50,000 - 
 2) เปลี่ยน ล้าง ซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ                   50,000 - 
 3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด                       30,000 - 
 4) อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ 

(น้ำยา แปรง ไม้กวาด ถังขยะประจำห้องเรียน)       
100,000 

 

- 

 5) ซ่อมแซมแอร์ / เปลี่ยนอุปกรณ์(หอ้งส่วนกลาง)       100,000 - 
 6) ซื้อโต๊ะ,เก้าอี้นักเรียนจำนวน 200 ชุด X1,680 บาท  336,000 - 
 7) ขยายสญัญาณInternet/จดัหาคอมพิวเตอร ์ 500,000 - 
 8) ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเรียนและ กิจกรรมอื่นๆ    234,000 - 
 9) ค่าสื่อประจำห้องเรยีน 60 ห้อง X 10,000 บาท  600,000 - 
 10) กิจกรรมอื่นๆ 500,000 - 
 รวมรายจ่ายที่ใช้เป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ 2,500,000 - 

13 ค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบอื่นๆ)   
 รายรับค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบอืน่ๆ)   
 13.1)เงินเหลือจ่ายจากโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

        เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
200,000 

 

 13.2) เงินเหลือจ่ายจากเงินรายไดส้ถานศึกษา 500,000  
 รวมรายรับจากงบอื่นๆ 700,000  
 รายจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบอืน่ๆ)   
 1) จัดหาวัสดุครภุัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบเหลือจ่ายโครงการ 

English Program) 
100,000 

 

 2) ปรับปรุงระบบจัดการขยะ (งบเหลือจ่ายโครงการ English Program) 100,000  
 3) จัดหาครภุณัฑ์สื่อการเรยีนรู้ห้องเรยีนพิเศษ(เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้

สถานศึกษา) 
100,000 

 

 4) ปรับปรุงห้องพิเศษ(เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา) 100,000  
 5) ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมและห้องพิเศษ (เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้

สถานศึกษา) 
100,000 

 

 6) ปรับปรุงภูมิทัศน์/ทาสีอาคารเรียน (เงินเหลือจ่ายจากเงินรายไดส้ถานศึกษา) 200,000  

 รวมค่าวัสดุครุภัณฑ์/ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ทั้งสิ้น 700,000  
14 กิจกรรมวันตรุษจีน    

 14.1) เงินห้องเรียนภาษาจีน 30,000  

 รวมเป็นเงิน 30,000 - 
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 งบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบุคลากร   
(เงินปฐมวัย และเงินประถมศึกษา)จำแนกเป็นดังนี้ 

 
 

15 ค่าจ้างบุคลากร(ใช้เงินงบรายได้ค่าจ้างบุคลากร )   

 15.1 รายรับค่าจ้างบุคลากร   

 1) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (1,500 บาท x526 คน) 789,000 - 

 2) ค่าจ้างครูต่างชาติปฐมวัย (600 บาท x 526 คน) 315,600 - 

 3) ค่าจ้างบุคลากรปฐมวัย (1,500 บาท x 526 คน)  789,000 - 

 4) ค่าเรียนบุคลากร(1,500 บาทx2,820 คน)นักเรียนระดับประถมศึกษา 4,230,000 - 
 5) ค่าเรียนดนตรีพ้ืนเมือง(200 บาทx2,820 คน)นักเรียนระดับประถมศึกษา  

564,000 
 
- 

 6) เงินเหลือจ่ายจากงบค่าจ้าง 3,620,811 28 
 รวมรายรับค่าจ้างบุคลากร 10,308,411 28 
 15.2 รายจ่ายค่าจ้างบุคลากร   
 1) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (169,130 บาท  x 12 เดือน) 2,029,560  
 2)ค่าจ้างครูต่างชาติระดับปฐมวัย (37,990 บาท x 1 คน x 12 เดือน )  455,880  
 3)ค่าจ้างบุคลากร (538,145บาทx 12 เดือน) 6,457,740  
    4)ค่าจ้างบุคลากรห้องเรียนภาษาจีน 331,320  
 5)ค่าจ้างยาม ( 36,000บาท x 12  เดือน) 432,000  
 6) สมทบเงินประกันสังคม 350,000  
 7) สำรองเป็นค่าโบนัส และ ปรับฐานเงินเดือน 151,911 28 
 8) จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) 100,000  
 รวมรายจ่ายค่าจ้างบุคลากรทั้งสิ้น 10,308,411 28 
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รายการ จำนวนเงิน 

 การจัดสรรงบประมาณ(ต่อ)   

16 ค่าจ้างบุคลากร และอ่ืนๆ (ใช้เงินงบรายได้โครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)  
จำแนกเป็นดังนี ้

  

 16.1) ค่าจ้าง ครูชาวต่างชาติ(12 คน) (502,000 บาท x 12 เดือน)    6,024,000  
 16.2) ค่าจ้าง ครูอัตราจ้างในโครงการ (13 คน) (220,000 บาท x 12 เดือน)    2,640,000  
 16.3) ค่าจ้างแม่บ้าน โครงการ English Program (18,000 บาท x 12 เดือน)    216,000  
 16.4) ค่าโบนัสบุคลากร         

 -  ครูชาวต่างชาติ 250,000  
 -  ครูอัตราจ้าง 150,000  
 -  ลูกจ้าง(แม่บ้าน) 20,000  
 16.5) ค่าธรรมเนียม  จัดหาครู 120,000  
 16.6) ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล 120,000  
 16.7)ค่าสนับสนุนกิจกรรม7,000 บาท/หัว(409 คน x 7,000 บาท) 

+16,495.12 บาท 
2,879,495 12 

 รวมเงินค่าจ้างบุคลากร และอ่ืนๆ (โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) 12,419,495 12 

17 ค่าจ้าง/ค่าใช้จ่ายบุคลากรห้องเรียนมอนเตสซอรีภาษาจีน 
  (ใช้เงินงบรายได้โครงการห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรี) จำแนกเป็นดังนี้ 

  

 17.1) ค่าจ้างครูต่างชาติชาวจีน ( 12,000 ×12 เดือน ) 144,000  
 17.2) ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นของครูต่างชาติชาวจีน (4,000บาท ×12 เดือน) 48,000  
 รวมเงินค่าจ้างบุคลากร (โครงการห้องเรียนมอนเตสซอรีภาษาจีน) 192,000  
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รายการ จำนวนเงิน 

 การจัดสรรงบประมาณ(ต่อ)   
18 ค่าจ้างบุคลากร  (ใช้เงินงบรายได้โครงการห้องเรียนพิเศษ 

คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED) จำแนกเป็นดังนี้ 
  

 18.1) ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์ (12,000 บาท  X 1 คน  X 12 เดือน) 144,000  
 18.2) ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ (12,000 บาท  X 1 คน  X 12 เดือน) 144,000  
 18.3) ค่าจ้างครูต่างชาติ  (เหมาจ่าย) 400,000  
 รวมเงินค่าจ้างบุคลากร (โครงการห้องเรียน GIFTED) 688,000  

19 ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีน   ดนตรีสากล   จินตคณิตจำแนกเป็นดังนี้   
 19.1) ค่าเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย(ไม่รวมมอนเตสซอรี

ภาษาจีน), GIFTED, English Program,ภาษาจีน,วิทยาการคำนวณ 
 (600 บาท x 1,531คน) 

918,600 
 

 19.2) ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย, GIFTED, 
EnglishProgram,ภาษาจีน,วิทยาการคำนวณ (600 บาท x 1,553 คน) 

931,800 
 

 19.3) ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย, GIFTED, English 
Program,ภาษาจีน,วิทยาการคำนวณ (600 บาท x 1,553 คน) 

931,800 
 

 รวมเงินค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีน ดนตรีสากล จินตคณิต 2,782,200  
20 ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้เรียน    
 20.1) ระดับปฐมวัย  400 บาท x 526 คน 210,400  
 20.2)ระดับประถมศึกษา  400x 2,820 คน 1,128,000  
 รวมเงินโครงการพัฒนาผู้เรียน 1,338,400  
 รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น 41,913,336 40 
 รวมเงินรายรับทั้งสิ้น (เงินงบประมาณ + เงินรายได้สถานศึกษา) 61,006,382 52 
 คงเหลือเงินงบประมาณทั้งสิ้น  เพื่อ ไปจัดสรรทำโครงการ ดังนี้ 19,093,046 12 
 จัดสรรให้โครงการห้องเรียนปฐมวัย 866,580  
 จัดสรรให้โครงการห้องเรียนมอนเตสซอรีภาษาจีน ระดับปฐมวัย 441,000  
 จัดสรรให้โครงการ English Program 10,210,000  
 จัดสรรให้โครงการ  Gifted 4,691,788 88 
 จัดสรรให้โครงการห้องเรียนภาษาจีน 454,800  
 จัดสรรให้โครงการห้องเรียนวิทยาการคำนวณ 943,800  
 จัดสรรให้โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,232,400  
 เงินรายได้สถานศึกษา 252,677 24 
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3.2 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1) ระดับปฐมวัย 
  งบประมาณ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งระดับปฐมวัยได้รับจัดสรร  430 x 526 บาท /ปี/คน (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
226,180 บาท ) จำแนกได้ดังนี้ 
 

สายชั้น กิจกรรม งบประมาณ 
การศึกษาระดับปฐมวัย 
(430 บาท x 526 คน)=226,180 

1. กิจกรรมค่ายดรุณธรรม  10,000 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย 50,000 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,400 
4. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 15,780 
5. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

100,000 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 226,180 
 
2) ระดับประถมศึกษา 

  งบประมาณ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดสรร  480x 2,820 บาท /ปี/คน  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,353,600 บาท) จำแนกได้ดังนี้ 
 

สายชั้น กิจกรรม งบประมาณ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
 
425คน  X480 บาท  
= 204,000 บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  ณ วัดโพธิ์โนนทัน 20,875 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 29,750 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 47,125 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 29,750 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 34,000 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

42,500 

รวม 204,000 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
 
472 คน  X 480 บาท  
= 226,560 บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  15,000 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 10,000 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 100,000 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 16,600 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 37,760 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

47,200 
                                                       

                                                        รวม 
 

226,560 
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สายชั้น กิจกรรม งบประมาณ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
441คน  X480 บาท 

 = 211,680บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  19,295 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 19,140 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 72,525 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 21,340 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 35,280 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

44,100 

                                                   รวม 211,680 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
490 คน X 480 บาท  
= 235,200 บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  36,500 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 36,500 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 36,500 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 36,500 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 39,200 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

50,000 

รวม 235,200 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
510 คน  X 480 บาท  
= 244,800 บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  36,000 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 36,000 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 51,800 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 51,000 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 40,800 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

40,000 

รวม 244,800 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
482คน  X 480 บาท  
= 231,360 บาท 

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม  50,000 
2.กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 51,815 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 50,000 
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 55,445 
5. ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 38,560 
6. กิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

24,100 

 รวม 231,360 
รวมเงินที่ใช้จัดกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม 870,100 

รวมเงินค่า ICT (ค่าอินเทอร์เนต) 225,600 
รวมเงินที่จัดกิจกรรมการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

357,900 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6 1,353,600 
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3.3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณสถานศึกษา(เงินรายได้สถานศึกษา)แบ่งการจัดสรรดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1) งบประมาณระดับปฐมวัย   ประจำปีการศึกษา 2565 

รายการ จำนวนเงิน 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
 ระดับปฐมวัย      (1,700 บาท x526 คน) 894,200  
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย(430 บาท x 526 คน) 226,180  
 รวมงบท่ีรัฐจัดสรร 1,120,380  

 รายได้จากผู้ปกครอง   
 -อนุบาลปีที่ 2 (8,850 บาท x 245 คน) 2,168,250  
 -อนุบาลปีที่ 3 (8,100บาท x 259 คน) 2,097,900  
 หมายเหตุ นักเรียนห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรี่ ภาษาจีนแยกจัดสรรงบต่างหาก   
 รวมรายได้จากผู้ปกครอง 4,266,150  

 รวมงบประมาณระดับปฐมวัยท้ังสิ้น 5,386,530  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   
 -ค่าเครื่องนอน (750 บาท x 245 คน) 183,750  
 -ค่าชุดพละ(250 บาท x 504คน) 126,000  
 -ค่าชุดพื้นเมือง(250 บาท x 504 คน) 126,000  
 -ค่าไฟ (1,000 บาท x 504คน) 504,000  
 -ค่าอุปกรณ์ (1,000 บาท x  504 คน) 504,000  
 -ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท x 504 คน) 100,800  
 - ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (1,500 บาท  x  504 คน) 756,000  
  -ค่าจ้างบุคลากร (1,500 บาท  x  504 คน) 756,000  
 - ค่าจ้างครูต่างชาติระดับปฐมวัย (600 บาท  x  504 คน) 302,400  
 - ค่าเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับปฐมวัย(600 บาท  x  504 คน) 302,400  
 - ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  504 คน) 302,400  
 - ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  504 คน) 302,400  
 - ค่าน้ำประปา ระดับปฐมวัย (งบเงินอุดหนุน 6,000 บาท x 16ห้อง) 96,000  
 - ค่าอินเตอร์เน็ตระดับปฐมวัย (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30 บาท x 526คน) 157,800  
 รวมรายจ่ายทั้งหมด 4,519,950  

 เหลือเงินไปจัดสรรทำโครงการ 866,580  
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2) ห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรีภาษาจีนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565(เงินรายได้สถานศึกษา) 
แบ่งการจัดสรรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
 รายรับ   
 -ค่าบำรุงการศึกษา (34,000 บาท/ปีการศึกษา x22คน) 748,000  
 -ค่าสื่อการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร(12,000 บาท x13คน) 156,000  
 รวมงบประมาณที่ได้รับจากผู้ปกครอง 904,000  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย   
 -ค่าจ้างครูต่างชาติชาวจีน เดือนละ 12,000 ×12 เดือน 144,000   
 -ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนของครูต่างชาติชาวจีน  4,000 ×12 เดือน 48,000  
 - ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงปฐมวัย (1,500 บาท  x 22 คน) 33,000  
  -ค่าจ้างบุคลากรอ่ืน /นักการภารโรง   (1,500 บาท  x  22 คน) 33,000  
 - ค่าเรียนกับครูต่างชาติภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22 คน) 13,200  
 - ค่าเรียนดนตรีสากล ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22 คน) 13,200  
 - ค่าเรียนจินตคณิต ของนักเรียนระดับปฐมวัย (600 บาท  x  22คน) 13,200  
 -ค่าเครื่องนอน (750 บาท x 22 คน) 16,500  
 -ค่าชุดพละ(250 บาท x 22คน) 5,500  
 -ค่าชุดพื้นเมือง(250 บาท x 22 คน) 5,500  
 -ค่าไฟ (1,000 บาท x  22 คน) 22,000  
 -ค่าอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรียน (1,000 บาท x  22 คน) 22,000  
 -ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท  x  22 คน) 4,400  
 รวมรายจ่าย 373,500  
 เหลือเงินไปจัดสรรทำโครงการตามมาตรฐานปฐมวัย ได้แก่ 530,500  
 - กิจกรรมจัดซื้อ สื่อมอนเตสซอรี 4 หมวด  175,000  
 - กิจกรรมจัดซื้อสื่อภาษาจีนและสือ่อ่ืนๆ/ค่าเครื่องแต่งกายเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน 80,000  
 -กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการเรียนการสอนมอนเตสซอรีภาษาจีน 40,000  
 -กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(2,000 บาท  x  22 คน) 33,000  
 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ/กิจกรรมค่ายวิชาการ(ภาษาจีน) 80,000  
 -กิจกรรม One Day Trip (1,000 บาท x  22 คน) 22,000  
 -กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน/ล้าง/ซ่อมแซม/จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 100,500  
 (ถัวจ่ายในทุกรายการ)    
 รวมรายจ่ายทั้งหมด 904,000  
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3) งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)ประจำปีการศึกษา 2565   

รายการ จำนวนเงิน 

ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2564 2,162,788 88 
 รายได้สถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)   
 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED)  

(13,700บาท/คน) 
5,438,900  

 รวมรายได้ทั้งสิ้น 7,601,688 88 
    
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GIFTED) 
  

 1. ค่าไฟ (1,000บาท x 397 คน) 397,000  
 2. ค่าน้ำ (7,000 บาท x 8 ห้องเรียน) 56,000  
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท  x 397 คน) 79,400  
 4. ค่าจ้างบุคลากร  (1,500 บาท x 397 คน) 595,500  
 5. ค่าเรียนดนตรีพ้ืนเมือง (200 บาท x 397 คน) 79,400  
 6. ค่าเรียนภาษาจีน (600 บาท x 397 คน) 238,200  
 7. ค่าเรียนดนตรีสากล (600 บาท x 397 คน) 238,200  
 8. ค่าเรียนจินตคณิต (600 บาท x 397 คน)  238,200  
 9. ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์ (12,000 บาท  X 1 คน  X 12 เดือน) 144,000  
 10. ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ (12,000 บาท  X 1 คน  X 12 เดือน) 144,000  
 11. ค่าจ้างครูต่างชาติ 400,000  
 12. จัดสรรให้งบกลาง 300,000  
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,909,900  
 คงเหลือเงินที่จัดทำโครงการทั้งสิ้น 4,691,788 88 
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4) งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program)เรียงตามลำดับความสำคัญ  ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
 รายรับของโครงการ (English Program)   
1 เงินบำรุงการศึกษา(นักเรียนทั้งหมด 409 คน) จำนวน 16,272,400   
 นักเรียนทุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เด็กใน) จำนวน 2 คน (3,700บาท x 2 คน) 7,400 - 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เด็กใน) จำนวน  24  คน (24 x 49,000 บาท) 1,176,000 - 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เด็กนอก) จำนวน 34 คน (34x 49,000 บาท) 1,666,000 - 
 นักเรียนทุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 10 คน (10 x 3,700บาท ) 37,000 - 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 124 คน (124 x 49,000บาท ) 6,076,000 - 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 215 คน  (215 X 34,000 บาท) 7,310,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 16,272,400 - 
    
2 เงินสนับสนุนกิจกรรม ป.1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,880,000 บาท   
 นักเรียน ป.1  เด็กใน   จำนวน  26  คน   (26 คนx 20,000บาท) 520,000  
 นักเรียน ป.1  เด็กนอก  จำนวน  34  คน   (34 คนx 40,000บาท) 1,360,000  
 รวมทั้งสิ้น 1,880,000  
    
3 เงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท x 409 คน) 409,000  
    
    
   (1+2+3) = (16,272,400+1,880,000 + 409,000)   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,561,400  
    
4 เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 11,144,395 12 
 รายรับ = (1+2+3+4) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,665,795 12 
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โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) เรียงตามลำดับความสำคัญ  ประจำปีการศึกษา 2565 

ลำดับที ่ รายการ งบประมาณที่ขอ 
 

 รายจ่ายของโครงการ  English Program   
 ส่วนที่ 1 กิจกรรมโครงการของโรงเรยีน ปีการศึกษา 2565   
1 ค่าจ้างบุคลากรสถานศึกษา (409คน x 1,500 บาท) 409 1,500 613,500 
2 ภาษาจีน (409คน x 600 บาท) 409 600 245,400 
3 จินตคณิต (409คน x 600 บาท) 409 600 245,400 
4 ดนตรีสากล (409คน x 600 บาท) 409 600 245,400 
5 ดนตรีพื้นเมือง (409คน x 200 บาท) 409 200 81,800 
  รวมทั้งสิ้น     1,431,500 
  ส่วนที่  2  ค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2565   
1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาต ิ   (จำนวน 12 คน)       
  (เดือนละ 502,000 บาท x 12 เดือน) 12 502,000 6,024,000 
2 ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการ (จำนวน 13 คน)       
  (เดือนละ 220,000 บาท x 12 เดือน) 12 220,000 2,640,000 

3 
ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างพิเศษแมบ่้านโครงการ English Program 
เดือนละ 9,000 x 12 เดือน x 2 คน 

12  18,000  216,000 

4 
ค่าโบนัสบุคลากร - ครูชาวต่างชาต ิ   250,000 
  - ครูอัตราจ้าง     150,000 

 - ลูกจา้ง (แม่บา้น)   20,000 
5 ค่าธรรมเนียมจัดหาครูชาวต่างชาต ิ     120,000 
6 ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลครูชาวต่างชาติ     120,000 

7 ค่าสนับสนุนกิจกรรม 7,000 บาท/หวั(409 คน x 7,000 บาท)+16,495.12บาท **กันไว้ใช้ 6ปี** 2,879,495.12 

8 
ค่าประกันอุบัติเหต ุ  (4(409คน x 200 บาท) 409 200 81,800 

9 - ค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า(ส่วนกลาง) (409คน x 3,000 บาท) 409 3,000        1,227,000 

10 - ค่าน้ำ  (8,000 บาท x 12 หอ้ง ) (ส่วนกลาง) 12 8,000 96,000 

11 - ค่าอินเทอร์เน็ต/ หอ้ง ICT  (สว่นกลาง)     200,000 

12 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สว่นกลาง)     100,000 

13 - ค่าซ่อมบำรุงรถ  (ส่วนกลาง)     100,000 

14 - ค่าวัสดุอปุกรณ์สำนักงาน (ส่วนกลาง)     100,000 

15 - ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ (สว่นกลาง)     500,000 

16 -จัดสรรให้งบกลาง   3,000,000 

17 -ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์(ส่วนกลาง)   200,000 

  รวมทั้งสิ้น 18,024,295.12 

  รายจ่าย = (ส่วนที่ 1+ ส่วนที่ 2)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,455,795.12 
 (รายรับ - รายจา่ย)( 29,665,795.12 – 19,455,795.12 ) เงินคงเหลือทั้งสิน้ 10,210,000 
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5) งบประมาณห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565 
 

รายการ จำนวนเงิน 
รายได้สถานศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาจีน   
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น ป.2 โครงการห้องเรียนภาษาจีน 
 (17,000 บาท x 22 คน) 

374,000  

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนชั้น ป.1-4 โครงการ สพฐ. (5,400 บาท x 118 คน) 637,200  
รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,011,200  

   
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน 
1 ค่าไฟ (1,500 บาท x 140 คน) 210,000  
2 ค่าน้ำ(6,000 บาท x 4 ห้องเรียน) 24,000  
3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท x 140 คน) 28,000  
4 ค่าจ้างบุคลากร (1,500 บาท x 140 คน) 210,000  
5 ค่าเรียนดนตรีพ้ืนเมือง (200 บาท x 140 คน) 28,000  
6 ค่าเรียนดนตรีสากล (600 บาท x 22 คน) 13,200  
7 ค่าเรียนจินตคณิต (600 บาท x 22 คน) 13,200  
8 กิจกรรมวันตรุษตจีน 30,000  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 556,400  
คงเหลือเงินที่จัดทำโครงการทั้งสิ้น 454,800  
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6) งบประมาณห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 
 

รายการ จำนวนเงิน 

รายได้สถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณฯชั้น ป.1 (17,000 บาท x 32 คน) 544,000  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณฯชั้น ป.2 (17,000 บาท x 49 คน) 833,000  

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,377,000  
   

   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1 ค่าไฟ (1,500 บาท x 81 คน) 121,500  
2 ค่าน้ำ(6,000 บาท x 2 ห้องเรียน) 12,000  
3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน (200 บาท x 81 คน) 16,200  
4 ค่าจ้างบุคลากร (1,500 บาท x 81 คน) 121,500  
5 ค่าเรียนดนตรีพ้ืนเมือง (200 บาท x 81 คน) 16,200  
6 ค่าเรียนดนตรีสากล (600 บาท x 81 คน) 48,600  
7 ค่าเรียนจินตคณิต (600 บาท x 81 คน) 48,600  
8 ค่าเรียนภาษาจีน (600 บาท x 81 คน) 48,600  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 433,200  
คงเหลือเงินที่จัดทำโครงการทั้งสิ้น 943,800  
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3.4  แผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 
3.4.1  แผนงาน / โครงการระดับปฐมวัย 
โครงการระดับปฐมวัย :  1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก  

            2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
            3.โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัด  ฐานข้อมูล 

ปีการศึกษา 2564 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2565 
1 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
96.00 96.50 

2 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

96.20 96.50 

3 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

96.00 96.50 

4 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

93.60 94.00 

สรุปคุณภาพของเด็ก 95.45 95.87 
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1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 

กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของ เด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมหนูน้อย 
สุขภาพดี 
-(จัดซื้อ เครื่องฟอก
อากาศ จำนวน 16 
ห้องเรียน) 
 - ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย /สุขภาพ
ปาก,ฟัน 
- แปรงฟัน 
 -ชั่งน้ำหนัก/ 
วัดส่วนสูง 
-อาหารกลางวัน/
อาหารเสริม(นม) 
-แอร์โรบิค/กาย
บริหาร 
-ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานและ
ประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำ
กำหนดการดำเนิน
กิจกรรม 
– ดำเนินการตาม
โครงการตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
-ประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

400,000 นางกัญญา  
สุขเลิศตระกูล 
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาลทุก
คน 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 

1.2 กิจกรรมกีฬาภายใน - จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานและประชุมผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ
กำหนดการดำเนินกิจกรรม 
– ดำเนินการตามโครงการ
ตามขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง 
-ประเมินผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

30,000 -นางวิมล
วรรณ  วังคะ
ฮาต 
-นางเยาว
ลักษณ์ นาชัย
ธง 
คณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 
1.3 
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กิจกรรมที2่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 กิจกรรมหนูน้อย
เก่งดีมีสุข 
(กิจกรรม
ศิลปศึกษา ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว) 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
ตามหลักการ เพ่ือพัฒนา
เด็กด้านศิลปศึกษา 
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 
-. ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนที่วาง
ไว้ 
- ประเมิน สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

17
พฤษภาคม 
2565–31 
มีนาคม 
2566 

10,000 -นางสมฤดี   
สุตรีศาสตร์ 
-นางยวงพร  ศิริ
ทองสุข 
-นางวรารักษ์ 
รังษี 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่ 1   
ตัวชี้วัดที่  1.2 
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กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 กิจกรรมวันสำคัญ 
ในโรงเรียน และ
ชุมชน 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- -นางกรองแก้ว 
อวบสำอาง 
- นางธนัชพร   
  พิลาวุฒิ 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 

3.2 ค่ายดรุณธรรม  - จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง จัดทำ 
กำหนดการและขอ
อนุญาตผูป้กครอง 
-การประสานงาน  ดา้น
อาหาร เคร่ืองดื่ม และ
ระบบการปฐมพยาบาล   
-การรับการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง
ในกรณีฉุกเฉิน   
-นำนักเรียนศึกษาเข้าค่าย
คุณธรรม 
ที่กำหนดไว ้
- ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 
(พัฒนา
ผู้เรียน) 

- นางวิภาภรณ์ 
  นามโคตร  
- นางชลทชิา   
  เทพรังสฤษฎิ ์
และคณะครูสาย
ชั้นอนบุาล 

มาตรฐานที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.3 
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กิจกรรมที4่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 

มาณ 
ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
4.1 กิจกรรมค่าย

วิชาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

-จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
-จัดทำกำหนดการและขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
-.ประสานงาน  ด้าน
อาหารเครื่องดื่ม  
- นำนักเรียนศึกษาเข้าค่าย
ที่กำหนดไว้ 
-ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 
มีนาคม 
2566 

 
50,000 
(พัฒนา
ผู้เรียน) 

 
 
 
 
 

-นางพชัรินทร์  
  จ้อยอินทร์ 
-นางสุรภา  
พิมพ์หานาม 
และคณะครูสาย
ชั้นอนบุาล 

มาตรฐาน ที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 

4.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ณ 
พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอ
นแก่น และ
สวนสาธารณะ 
บึงสีฐาน 

-จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
-จัดทำกำหนดการและขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
-.ประสานงาน  ด้าน
อาหารเครื่องดื่ม  
- นำนักเรียนศึกษาเข้าค่าย
ที่กำหนดไว้ 
-ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 
 
 
 
 
 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

50,400 
(พัฒนา
ผู้เรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-นางสาวพัชรี   
นันท์ดี 
-นางสาวสิริยากร  
รู้ปัญญา  
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐาน ที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
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ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

4.3 กิจกรรมหนูน้อย 
รักการอ่าน 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการรัก
การอ่าน 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนที่วาง
ไว้ 
- ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

10,000 -นางสาววัชราภรณ์   
เสริมดำรงศักดิ์ 
-นางพรเพชร 
จังจรูญ 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐาน ที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัด  ฐานข้อมูล 
ปีการศึกษา 2564 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

1 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น          

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

2 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน          

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

3 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์       

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

4 2.4จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ          

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

5 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

6 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

สรุปกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100     
ระดับยอดเยี่ยม 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องไปกับท้องถิ่นและอาเซียน 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลขอนแก่น 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 นางพัชรี นันท์ดี 
และคณะครูสาย 
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่  2 
ตัวชี้วัดที่  2.1 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีครู 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 -จัดครูให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน 
-จัดครูสอนแทน
กรณีครูประจำ
ชั้น ป่วย ลา 
ขาด หรือไป
ราชการ 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

- 
 
 

-นางกัญญา สุขเลิศตระกูล 
-นางยวงพร  ศิริทองสุข 
และคณะครูสายชั้นอนุบาล 
 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่2.2 
ตัวชี้วัดที่2.3 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา งบประ 

มาณ 
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 3.1 พัฒนาครู
และบุคคลากร
ระดับปฐมวยัให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์
ด้วยการ 
-อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

30,000 นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล 
และคณะครูสายชั้น
อนุบาล 
 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่2.3 

3.2 กิจกรรมPLC
และวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 -นางพัชรี  นันท์ดี 
-นางยวงพร ศิริทองสุข 
และคณะครูสายชั้น
อนุบาล 
 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่2.3 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

4.1 จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน
และปรับปรุง
ภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน 

- บันทึกเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 - ดำเนินการจัดซื้อ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

1-30
มิถุนายน 
2565 

และ1-30
พฤศจิกายน 

2566 

150,000 
 
 
 
 
 
 

นางวรารักษ์ รังษี 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่ 
2.4-2.5 
มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่3.3 

 
 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
สำหรับครู 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

5.1 จัดซื้อ
ไมโครโฟนเล็ก
ติดตัวและ
อุปกรณ์การ
สอนออนไลน์ 

- บันทึกเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 - ดำเนินการจัดซื้อ 
- ติดตั้งภายในห้องเรียน 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

50,000 
 
 
 
 
 
 

นางกรองแก้ว 
อวบสำอางค์ 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่ 
2.4-2.5 
มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่3.3 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

6.1 กิจกรรม
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-จัดทำ
แผนปฏบิัติการ
ประจำปี ระดับ 
ปฐมวัย 
-กิจกรรมจัดทำ  
SAR ระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมการ
นิเทศภายใน 
-กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียนปฐมวัย 
-กิจกรรมระบบ
ดูแลนักเรียน 

- ประชุมคณะ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
แต่ละกิจกรรม 
-จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการในสายชั้นอนุบาล 
ปีการศึกษา 2564 
-ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่
วางไว ้
-สรุปผลการดำเนนิงานและ
รายงานผลการดำเนนิงาน 
- ตรวจสอบ /ปรบัปรุงแก้ไข 
 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 -นางกัญญา  สุข
เลิศตระกูล 
-นางยวงพร 
ศิริทองสุข 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.1- 
2.6 

 

6.2 กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนทางไกล
ในช่วงโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-
19) 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เก่ียวข้องจัดทำกำหนดการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
      - เยี่ยมบ้าน 
      - สารถึงผู้ปกครอง 
       -คัดกรองเด็ก 
- สรุปผลการดำเนนิงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

100,000 
(พัฒนา
ผู้เรียน) 

 
 
 

-นางสาววัชรา
ภรณ์ เสริมดำรง
ศักดิ์ 
-นางพัชรินทร์ 
จ้อยอินทร์ 
และคณะครูสาย
ชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

 
โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 
กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัด  ฐานข้อมูล 

ปีการศึกษา 2564 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2565 
1 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
98.80 99.00 

2 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข   

98.80 99.00 

3 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

98.80 99.00 

4 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

100 100 

สรุปการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 99.10 99.25 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมวิเคราะห์
เด็กรายบุคคล 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

- 
 

-นางเยาวลักษณ์  
นาชัยธง 
และคณะครู 
สายชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 
3.1-3.4 

 
 

1.2 กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 
 
 
 
 
 

-นางเยาวลักษณ์  
นาชัยธง 
และคณะครู 
สายชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 
3.1-3.4 

 
 

1.3 กิจกรรมประกวด
ความสามารถ
ด้านวชิาการของ
เด็กปฐมวัยและ
ฝึกซ้อมนักเรียน
เพื่อแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการระดบั
ต่างๆ 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- สรุปผลการดำเนนิงาน
และรายงานโครงการ 

17พฤษภาคม
2565- 

31มีนาคม 
2566 

20,000 -นางธนัชพร   
  พิลาวฒุิ  
และคณะครู 
สายชัน้อนบุาล 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 
3.1-3.4 
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กิจกรรมที ่2  กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 กิจกรรม
บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และ
เทคโนโลยี ใน
การเรียนการ
สอน 

-จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ 
เพ่ือพัฒนาเด็กด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
- ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนที่วางไว้ 
- ประเมิน สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

20,000 
 

-นางพัชรี  นันท์ดี 
และคณะครู 
สายชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
 
 

2.2 กิจกรรม
พัฒนา 
การเรียนการ
สอน 
โดยใช้แนว
การสอน
ไฮสโคป 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

10,000 -นางพรเพชร จังจรูญ 
-นางพัชรินทร์ 
จ้อยอินทร์ 
-นางสาวสิริยากร   
รู้ปัญญา 
-นางเยาวลักษณ์  
นาชัยธง 
 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข(ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

2.3 กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการ
สอนตาม
หลักสูตร 
มอนเตสซอรี 
 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
-สรุปผลการเนินงาน 
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

10,000 -นางยวงพร  
ศิริทองสุข 
-นางสุรภา  
พิมพ์หานาม 
-นางปะศิรัตน์ 
ธรรมศิริ 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
 
 

2.4 กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการ
สอนตาม
หลักสูตร 
วอลดอร์ฟ 
 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

20,000 -นางวิภาภรณ์ 
นามโคตร 
-นางชลทิชา  
เทพรังสฤษฎิ์ 
-นางธนัชพร พิลาวุฒิ 

มาตรฐานที่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 กิจกรรมปรับปรุง/
พัฒนาห้องเรียน
อาคารเรียน แหล่ง
เรียนรู้ 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
-ซ่อมแซมห้องน้ำ 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้า ประปา 
ห้องเรียน อาคาร
เรียนและสนามเด็ก
เล่นในส่วนที่ชำรุด 
-ล้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงและซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

 
46,580 

 
 
 
 
 
 

นางพรเพชร จังจรูญ 
และคณะครู 
สายชั้นอนุบาล 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 
 

 

 
กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

4.1 กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องมือวัด
และประเมิน
พัฒนาการ 
ของเด็กตาม
สภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนนิงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

20,000 -นางพัชรินทร์ 
จ้อยอินทร์ 
และคณะครูสายชั้น
อนุบาล 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 
 

 
 
 


