
โครงการวางแผนขยายห้องเรียนระดับอนุบาลปท่ีี 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

และการเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชื่อโครงการ วางแผนขยายห้องเรียนระดับอนุบาลปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

 และการเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักการและเหตุผล  

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นสามระดับ คือ การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็น

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ ๓ – ๖ ปี  การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน ๖ ปี และ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 
๓ ปี และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน ๓ ปี  

ส าหรับโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีท่ี ๑-๓) ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๓)   การจัดการศึกษาทุกระดับล้วนมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คิดเป็น ท างานเป็น 
เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น  ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้วยความต้องการของผู้ปกครองของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ท่ีเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคนด้วยการการจัดการศึกษาแบบองค์รวม พัฒนาฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด ไปด้วยกันอย่างไม่แยก
ส่วน ส่งต่อเนื่องต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาไล่เรียงจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ผู้ปกครองร้อย
ละ ๙๔.๘ ของผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม “ความต้องการให้มีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” มีความต้องการให้เปิดจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๑.๔ ท่ีตอบแบบสอบถาม และ
บุคคลภายนอก ร้อยละ ๖๘.๖ ท่ีตอบแบบสอบถาม  
 พัฒนาการแห่งวัยของผู้เรียน อายุ ๑๓-๑๕ ซึ่งเป็นวัยท่ีเรียกว่าวัยหัวเล้ียวหัวต่อ พัฒนามาจากวัยเด็ก
และจะพัฒนาสู่วัยรุ่น เป็นวัยของการเปล่ียนแปลงอย่างมากท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม วัยแห่ง
การแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและยอมรับจากสังคม การค้นพบตนเองจึงเป็น
อีกทางเลือกท่ีส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางจิตใจ โรงเรียนจึงเปิดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นต่อเนื่องเช่ือมต่อจากประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ชีวิตแบบองค์รวม  
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หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้ การเรียนรู้บ่มเพาะนักเรียนใน
วิถีชีวิตแบบองค์รวมก็จะขาดความเช่ือมต่อไม่สามารถส่งจนถึงปลายทางได้  

การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือว่ามีความส าคัญมากท่ีจะได้มีโอกาสพัฒนา 
ผู้เรียนตามความถนัดและความชอบของผู้เรียน ผ่านแหล่งเรียนรู้ ท่ีพร้อมสนับสนุนและครูท่ี มีความรู้
ความสามารถในการเป็นโค้ช  อ านวยความสะดวกในช้ันเรียน ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนจึง
เป็นเรื่องท่ีส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ในด้านชอบและถนัด กระบวนการท่ี
นักเรียนจะสามารถท าได้ต้องมีการจัดประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning)  การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project–based 
Learning) เรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนรักธรรมชาติ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  มีความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความพอเพียง  และจัดกระบวนเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้เกิดแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ครูมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ความสะดวก 
(Facilitator) โดยบูรณาการหลักธรรมสู่กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีธรรมฯ นอกจากกระบวนการเรียนรู้ส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนแล้ว ส่ิงท่ีเป็น
หัวใจส าคัญมากท่ีสุดคือ ครู โรงเรียนจึงมีพันธกิจเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีสติสัมปชัญญะ ร่วมกันท างานเป็นทีมอย่างเป็น
กัลยาณมิตรอย่างสม่ าเสมอ ด้วยกระบวนการพัฒนาผ่านกิจกรรมแนวจิตปัญญาศึกษา วางแผนการท างาน
ร่วมกันแบบ Lesson Study และแลกเปล่ียนแก้ไขปัญหาร่วมกันจากกิจกรรม Professional Learning 
Community กระบวนการเหล่านี้เป็นหัวใจส าคัญ   

โรงเรียนจึงสนใจสร้างความเช่ือมโยงด้านกระบวนเรียนรู้กับทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  เช่น การเรียนร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นแหล่งสังเกต ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจนการวิจัยด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและผู้เรียน และการให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนด้วย 

การวิจัยช้ันเรียน(Lesson Study)เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาครู  โรงเรียนวิถี

ธรรมฯตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูมาโดยตลอด และจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นไป

เพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะการวิจัยช้ันเรียน โรงเรียนได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากโรงเรียนรุ่งอรุณ และ

โรงเรียนเพลินพฒันา มาร่วมให้ค าแนะน าปรึกษาหลายครั้ง ร่วมถึงการส่งครูไปรับการฝึกอบรม  แต่เมื่อน ามา

ปฏิบัติจริงกลับติดขัดอุปสรรคส าคัญคือ ขาดครูร่วมสังเกตท่ีจะช่วยสะท้อนและน าไปวางแผนการสอนใน

ห้องเรียนถัดไป เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนวิถีธรรมมีเพียงช้ันละหนึ่งห้องเรียน  ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้แนะน าว่าควร

จะมีช้ันละอย่างน้อยสองห้องเรียน เพื่อประโยชน์ในการท างานเป็นทีมและการท าวิจัยช้ันเรียนเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในช้ันเรียน (Lesson Study ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย 

1. เพิ่มห้องเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีช้ันละสองห้อง ห้องละ 20 คน โดยเริ่มรับ

นักเรียนระดับอนุบาล 1 เป็น 40 คน  ในปีการศึกษา 2563 

 2. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) จ านวนช้ันละ ...... คน  

วิถีด าเนินการ 

 เตรียมบุคลากรและอาคารสถานท่ี   

แผนการปฏิบัติงาน 

ปี งบประมาณ อาคาร บุคลากร  
2564 ก่อสร้างห้องน้ าฝ่ายปฐมวัย/กั้นห้อง

เพิ่มเติม 
ประกาศรับสมัคร 
2 คน  
(ส่งไปฝึกจิตตเมตต์) 

สาขาปฐมวัย 
 

2565 ปรับเตรียมพื้นท่ี K-Park ประกาศรับสมัคร 
 2 คน  
(ส่งไปฝึกจิตตเมตต์) 

สาขาปฐมวัย 

ระยะท่ี ๑ 
ก่อสร้างอาคารฝ่ายประถม  
(อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง) 

- 
 

- 

ห้องเรียน/อาคารเรียน ม.ปลาย ครู ม.ปลาย 
ใช้ร่วม ครู ม.ต้น 

- 

2566 • ก่อสร้างอาคารเรียน  ม.ปลาย ครู  5 คน ประถม 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
ม.ปลาย 
3. คณิตศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. ภาษาต่างประเทศ 
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ปี งบประมาณ อาคาร บุคลากร  
2567 ระยะท่ี ๒ 

• ก่อสร้างอาคารฝ่ายประถม 
(ต้องด าเนินการของบประมาณแผ่นดิน) 

ครู  คน ประถม 
1. วิทยาศาสตร์ 
2. สังคมศาสตร์ 
ม.ปลาย 
3. ภาษาไทย 
4. สังคมศาสตร์ 

2568  ครู  ๒ คน ประถม 
1. ภาษาต่างประเทศ 
2. พลศึกษา 
  

2569  ครู  คน ประถม 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
  

2570  ครู  คน ประถม 
1. วิทยาศาสตร์ 
2. สังคมศาสตร์ 
  

2571  ครู   คน ประถม 
1. ภาษาต่างประเทศ 
2. ศิลปะ 

 

รายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา 

ระดับการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาต่อภาคเรียน 
ก่อนประถมศึกษา 9,000 บาท 
ประถมศึกษา 12,000 บาท 
มัธยมศึกษา 24,000 บาท 
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แหล่งงบประมาณ (เงินรายได้) มีเอกสารตามค าขอต้ังประจ าปีงบประมาณ 

ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2565 

2565 
 

5,906,400 
(งบเงินรายได้) 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2565 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 1,133,016  บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา  
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 2 อัตรา 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา  (ต้ังไว้ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ) 
6. ครูอนุบาล 2 อัตรา (หกเดือนหลังของปีงบประมาณ)  

ยังไม่ได้ต้ัง งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,462,600 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 37,200 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 1,201,984 บาท 
(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 

1,294,500 
(แผ่นดิน) 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2566 

2566 5,600,880 
 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2566 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 1,656 ,360  บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย     (ต้ังใหม่ ประถม 1)  
7. คณิตศาสตร์  (ต้ังใหม่ประถม1) 
8. คณิตศาสตร์  (ต้ังใหม่ม.ปลาย1) 
9. วิทยาศาสตร์ (ต้ังใหม่ม.ปลาย 1) 
10. ภาษาต่างประเทศ (ต้ังใหม่ม.ปลาย 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,526,400 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 48,600 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 297,920 บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2567 

2567 5,814,720 
 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2567 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 2,378,280  บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย       
7. คณิตศาสตร์   
8. คณิตศาสตร์   
9. วิทยาศาสตร์  
10. วิทยาศาสตร์ (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
11. ภาษาไทย (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
12. สังคมศึกษา (ต้ังใหม่ ประถม 1, ม.ปลาย 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,990,400 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 56,600 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน - บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
รวมเงินโครงการ 6,496,880 บาท 

 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2568 

2568 6,203,520 
 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2568 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 2,765,760  บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย       
7. คณิตศาสตร์   
8. คณิตศาสตร์   
9. วิทยาศาสตร์  
10. วิทยาศาสตร์  
11. ภาษาไทย  
12. สังคมศึกษา 
13. ภาษาต่างประเทศ (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
14. พลศึกษา (ต้ังใหม่ ประถม 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 4,454,400 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 60,600 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน - บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
รวมเงินโครงการ 7,352,360 บาท 

 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2569 

2569     6,471,360  
 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2569 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,126,720บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย       
7. คณิตศาสตร์   
8. คณิตศาสตร์   
9. วิทยาศาสตร์  
10. วิทยาศาสตร์  
11. ภาษาไทย  
12. สังคมศึกษา 
13. ภาษาต่างประเทศ  
14. พลศึกษา  
15. ภาษาไทย      (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
16. คณิตศาสตร์   (ต้ังใหม่ ประถม 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 4,918,400 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 66,600บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน - บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
รวมเงินโครงการ 8,183,320 บาท 

 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ 
(หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 

ค าขอต้ังงบประมาณ 2570 

2570      6,721,920  
 

1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2570 
จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,487,680 บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย       
7. คณิตศาสตร์   
8. คณิตศาสตร์   
9. วิทยาศาสตร์  
10. วิทยาศาสตร์  
11. ภาษาไทย  
12. สังคมศึกษา 
13. ภาษาต่างประเทศ  
14. พลศึกษา  
15. ภาษาไทย       
16. คณิตศาสตร์    
17. วิทยาศาสตร์ (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
18. สังคมศึกษา (ต้ังใหม่ ประถม 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 5,382,400บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 72,600 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน - บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
รวมเงินโครงการ 9,014,280 บาท 

  โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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ปี งบประมาณ จ านวน ที่ใช้ได้ ค าขอต้ังงบประมาณ 2571 
2571     6,929,280 1. โครงการคดัเลอืกนกัเรยีน ปีการศกึษา 2571 

จ านวน 71,600 บาท 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 3,848,640บาท 

1. ครูศิลปะ  1 อัตรา   
2. ครูดนตรี 1 อัตรา   
3. ครูอนุบาล 4 อัตรา (ต าแหน่งเดิม (2) (ต้ังใหม่ใหม่ 2)) 
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา   
5. ครูต่างชาติ 1 อัตรา   
6. ภาษาไทย       
7. คณิตศาสตร์   
8. คณิตศาสตร์   
9. วิทยาศาสตร์  
10. วิทยาศาสตร์  
11. ภาษาไทย  
12. สังคมศึกษา 
13. ภาษาต่างประเทศ  
14. พลศึกษา  
15. ภาษาไทย       
16. คณิตศาสตร์    
17. วิทยาศาสตร์  
18. สังคมศึกษา  
19. ภาษาต่างประเทศ   (ต้ังใหม่ ประถม 1) 
20. ศิลปะ                 (ต้ังใหม่ ประถม 1) 

3. โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 5,846,400 บาท 
4. โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรยีนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 78,600 บาท 
5. โครงการสนบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวถิธีรรม
แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน - บาท 

(วัสดุ ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง) 
รวมเงินโครงการ 984,524 บาท 

 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ปี งบประมาณ 2563 ถึง 2571 

การประเมินและติดตามผล 

 ประเมินตามรายการกิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

ลงช่ือ ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

        ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ 

 

 

ลงช่ือ ....................................................ผู้ตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ 

 

ลงช่ือ ....................................................ผู้อนุมัติ 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


