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สาระสําคัญ 
งบประมาณประจําป 2564 

 
1.  เหตุผลของการจัดตั้งและอํานาจหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 1.1 เหตุผลการจัดตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุเหตุผลของการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ว ดังนี ้
 

          โดยที่ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ คิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จงึไดมีการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
โรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซ่ึง
เปนโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมีการเปดสอนสายศิลปและสายอ่ืน 
จํานวน 13 แหงข้ึน เพื่อจัดการศึกษาใหแกนักเรียน แตหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็
ยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ซึ่งจําเปนตอง
มีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ 
ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษในทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและ
เพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนมีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่มีความเปนอิสระ 
คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการ
มหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเพื่อเปนตนแบบแก
โรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  

 
 1.2 วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ได
กําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไวดงันี ้

มาตรา 7 ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรสาํหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

มาตรา  8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่หลักดังนี้ 
1) ดําเนินการเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรสาํหรับนักเรียนที่มศัีกยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2) จัดทาํหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนสาํหรับใชในโรงเรียน 
3) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
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2. วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2.1 วิสัยทัศน  
เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน ที่มีความซื่อสัตย 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ 

2.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาต ิ

3. สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

4. ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณติศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

3. เปาหมายในการพัฒนานักเรียน 
เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 นักเรียนจะไดรับการ

พัฒนาใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 
1. มีความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา ความหวังดี 

ชวยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุงที่จะทําประโยชนใหกับสังคมและตอบแทนบานเมือง 
2. มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

มีคุณลักษะของนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ การใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ 
4. รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควาอยางเปนระบบ รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความ

รอบรู รูรอบ สามารถบูรณาการความรู เพื่อใชในการแกปญหาได 
5. มีจิตสํานึกของความเปนไทย ในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย เขาใจและภูมิใจ

ในประวัติศาสตรชาติไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
และสามารถปรับตัวในสังคมขามวัฒนธรรมได 

6. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย 
7. มีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ ทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดแก 
• ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
• ทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
• ทักษะในการสื่อสาร 
• ทักษะในการเรียนรู 
• ทักษะในการแกปญหา 
• ทักษะในการวางแผนและกํากับดูและตนเอง 
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4.  ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายรับรายจาย 
 ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบัญช ีพ.ศ. 2561 หมวด 7 ไดกําหนดเก่ียวกับ
การงบประมาณ  ไวดังนี้ 
 

ขอ 51 ใหผูอํานวยการจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําป  โดยแยก
หมวดเงินและประเภทรายจายตามแผนงานและโครงการ  เสนอตอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช
เปนงบประมาณในปงบประมาณนั้น 

ขอ 52 คาใชจายที่เกิดข้ึนในปงบประมาณใด  ใหเบิกจายจากงบประมาณภายใน
ปงบประมาณนั้น  หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปหรือกันเงนิไวจายเหลื่อม
ปใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ 

ขอ 53 งบประมาณรายจายของโรงเรียนใหประกอบดวยรายจายประเภทเพื่อการ
ดําเนินการและรายจายประเภทเพื่อการลงทุน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจาย  ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ระหวางปหรือลดงบประมาณรายจายประจําป  ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายจายจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งใหผูอํานวยการ
เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ  แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงรายการรายจายภายในประเภท
เดียวกันใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 

(2) ในกรณีที่จําเปนตองใชจายเงินเกินกวาวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัต ิ
ใหผูอํานวยการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปตอคณะกรรมการเพื่อ
อนุมัติเปนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(3) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองลดงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติ  
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ 54 ถางบประมาณรายจายประจําป ปใดออกใชไมทัน  ใหผูอํานวยการเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติใหใชวงเงินงบประมาณเทาที่เคยไดรับอนุมัติในปที่ลวงแลวไปพลางกอน 

ขอ 55 เมื่อสิ้นปงบประมาณแลว  ยังมิไดเบิกจายเงินตามรายการที่กําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณรายจายประจําป  และมิไดกอหนี้ผูกพันหรือกันเงินไวจายเหลื่อมป 
 ใหนําเงินคงเหลือดังกลาวไปเปนเงินสะสมของโรงเรียน  และถาประสงคจะนํามาใชจายใหจัดทํา
เปนงบประมาณรายจายประจําป 
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5. ประมาณการรายรับ 
 โรงเรียนไดประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงิน 357,706,300  บาท  

 

รายการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประมาณการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ลานบาท) 

ประมาณการ 

และไดรับอนุมัติ  

(ลานบาท) 

ไดรับจริง (ลานบาท) 

ณ 31 ส.ค. 63 

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 323.4768 323.4768 298.2262 

รายรับจากการดําเนินงาน 10.5000 9.5935 8.5000 

เงินบริจาค 2.5000 1.9098 1.5000 

ขอใชเงินจากรายไดสะสมของโรงเรียน* 48.6150 24.0960 49.4801 

รวม 385.0918 359.07610 357.7063 

* ณ วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนมีเงินรายไดสะสมคงเหลือ 242,516,261.53 บาท 
 
 
 

6. ประมาณการรายจาย   

ประมาณการกรอบวงเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  เปนดังนี ้

รายการ 
ขออนุมัติป 2562 

(ลานบาท) 

ขออนุมัติป 2563 

(ลานบาท) 

ขออนุมัติป 2564 

(ลานบาท) 

1. ผลผลิตท่ี 1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

96.1290 96.2554 107.6769 

1.1 คาใชจายในการดําเนินงานท่ัวไป   64.4490 64.5754 75.9969 

1.2 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31.6800 31.6800 31.6800 

2. ผลผลิตท่ี 2 การใหบริการทางวิชาการ 81.3500 95.6110 59.1500 

       2.1 คาใชจายในการดําเนินงาน  81.3500 95.6110 59.1500 

3. คาใชจายบุคลากร 114.1151 112.8669 114.4621 

4. คาใชจายประเภทเพ่ือการลงทุน 52.8532 62.3585 59.4173 

3.1 ครุภัณฑ 17.0372 21.2385 26.5850          

3.2 ท่ีดินส่ิงกอสราง 35.8160 41.1200 32.8323 

5. งบสํารองท่ัวไป   17.0000 18.0000 17.0000 

รวม 361.4473 385.0918 357.7063 

 
หมายเหตุ  * คณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กนัยายน 2552  กําหนดหลกัเกณฑ “งบสํารองท่ัวไป” ใหอยูในกรอบงบประมาณ 

รอยละ 5 ของงบประมาณประจําปนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของโรงเรียน 
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7. รายละเอียดประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการดําเนินการ 
 

กิจกรรมสําหรับรายจายประเภทเพ่ือการดําเนินการ 
ประมาณการรายจาย 

 ป 2564 

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือและการจัดการเรียนการสอน 3,821,000 

02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 11,299,000 

03.00 กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 20,890,000 

04.00 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 1,905,000 

05.00 กลุมงานบริหารทรัพยากร 27,576,500 

06.00 กลุมงานบริหารความสัมพันธ 62,361,400 

07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 264,000 

08.00 คาใชจายบุคลากร 114,462,100 

09.00 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31,680,000 

10.00 คาสาธารณูปโภค 7,030,000 

 รวมประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการดําเนินการ 281,289,000 

 

8. รายละเอียดประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน 
 

รายการสําหรับรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน 
ประมาณการรายจาย 

(บาท) 

11.00 ครุภัณฑสาขาวิชา / ฝาย / งาน 26,585,000 

 11.01 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 21,400,000 

 11.02 ครุภัณฑการเรียนการสอน 505,000 

 11.03 ครุภัณฑสํานักงาน 138,000 

 11.04 ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 4,450,000 

 11.05 ครุภัณฑงานบานงานครัว 92,000 

12.00 ที่ดินและส่ิงกอสราง 32,832,300 

 12.01 คาจางออกแบบ อาคารอเนกประสงค 1,946,300 

 12.02 ทาสีอาคารมหิดลวิทยานุสรณ1,2,3 3,386,000 

 12.03 โครงการปรับปรุงฐานรองคอยลรอนระบบปรับอากาศหองควบคุมเคร่ืองแมขาย 200,000 

 12.04 งานปรับปรุงหองพยาบาลพรอมครุภัณฑ 300,000 

 12.05 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขา-ออก /ระบบCCTV 5,600,000 

 12.06 โครงการปรับปรุงพ้ืนทางเดินและสนามกีฬากลางแจง 4,500,000 

 12.07 โครงการปรับปรุงเรือนไทย 2,100,000 

 12.08 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาโรงเรียน         2,300,000 

 12.09 โครงการปรับปรุงหองพักอาคาร 4           500,000 

 12.10 ซอมบํารุง ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน 12,000,000 

 รวมประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน (บาท) 59,417,300 
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9. งบกลาง 
 

13.00 งบกลางสํารองทั่วไป 17,000,000 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมที่มีความจําเปนตองซื้ออุปกรณในลักษณะรายจายครุภัณฑโดยที่ราคาราคาตอหนวยหรือตอชุดในวงเงิน 50,000 บาท  

จํานวน 4 กิจกรรมดังนี้ (1) รหัส 01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน  (2) รหัส 04.00กิจกรรมกลุมงานบริหารงานทั่วไป 
(3) รหัส 05.00 กิจกรรมกลุมงานบริหารทรัพยากร  (4) รหัส 09.00 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 ประมาณการรายจายเพื่อการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 จําแนกตามกิจกรรมยอย

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 3,821,000.00       

01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 503,000.00           

01.02 สาขาวิชาเคมี 365,000.00           

01.03 650,000.00           

01.04 สาขาวิชาฟสิกส 600,000.00           

01.05 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 1,133,000.00        

01.06 สาขาวิชาศิลปศาสตร 570,000.00           

02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 11,299,000.00     

02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 2,369,000.00        

02.01.01 กิจกรรมคายวิชาการ 1,791,000.00          

02.01.02 กิจกรรมศึกษาดูงาน 550,000.00            

02.01.03 กิจกรรมบรรยายพิเศษ 28,000.00              

02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 50,000.00            

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 280,000.00           

02.04 กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 125,000.00           

02.05 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและใจ 511,000.00           

02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 1,799,000.00        

02.06.01 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการเคมี 164,000.00            

02.06.02 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการชีววิทยา 284,800.00            

02.06.03 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการฟสิกส 196,200.00            

02.06.04 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการคณิตศาสตร 182,000.00            

02.06.05 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการคอมพวิเตอร 272,800.00            

02.06.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการดาราศาสตร 316,000.00            

02.06.07 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 246,000.00            

02.06.08 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการภูมิศาสตร 137,200.00            

02.07 กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน 300,000.00          

02.08 กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรฯ 280,000.00           

02.09 กิจกรรม TISF 2020 5,000,000.00        

02.10 กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE 75,000.00            

02.11 กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนร.ม.4 350,000.00           

02.12 กิจกรรมชุมนุม 160,000.00           

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ

รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ
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รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 20,890,000.00     

03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 6,530,000.00        

03.02 งานวิชาการ 2,410,000.00        

03.03 งานกิจการนักเรียน 467,000.00          

03.04 งานสุขภาพอนามัย 308,000.00          

03.05 11,175,000.00      

03.05.01 3,435,000.00       

03.05.02 2,590,000.00       

03.05.03 4,350,000.00       

03.05.04 800,000.00          

04.00 ฝายบริหารงานทั่วไป 1,905,000.00       

04.01 งานบริหารทั่วไป 1,870,000.00        

04.02 งานการเงินและบัญชี 35,000.00            

05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 27,576,500.00     

05.01 ศูนยคอมพิวเตอร 3,415,000.00        

05.02 ศูนยวิทยบริการ 670,000.00          

05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 23,393,000.00      

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 21,383,000.00      

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 915,000.00          

05.03.03 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 500,000.00          

05.03.04 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุงานอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ 595,000.00          

05.04 งานพัสดุ 98,500.00            

06.00 ฝายบริหารความสัมพันธ 62,361,400.00     

06.01 งานสื่อสารองคกร 1,308,000.00        

06.02 งานวิเทศสัมพันธ 1,903,400.00        

06.02.01 กิจกรรมการพัฒนารร.รวมกับรร.เครือขายในตางประเทศ 954,800.00           

06.02.02 กิจกรรมการสรางโอกาสใหกับน.ร.ไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวลานานาชาติ 673,600.00           

06.02.03 กิจกรรมการเจรจรธุรกิจในตางประเทศ 135,000.00           

06.02.04 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุงานวิเทศสัมพันธ 140,000.00           

06.03 งานบริการวิชาการ 59,150,000.00      

06.03.01 50,600,000.00      

06.03.02 กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัดสพฐ. 7,000,000.00        

06.03.03 การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 1,550,000.00        

กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนไปยังรร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด

คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

คาใชจายดําเนินโครงการรวมพัฒนาองคความรู ฯ

ทุนสนับสนุนวิจัย

การทบทวนและวิเคราะหลักสูตร

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
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รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 264,000.00         

07.01 คชจ.ในการจัดประชุม คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 144,000.00          

07.02 คาจางผูสอบบัญชี 120,000.00          

08.00 กิจกรรมคาใชจายบุคลากร 114,462,100.00    

08.01 คาตอบแทน 102,681,200.00    

08.01.01 เงินเดือนเจาหนาที่ 89,800,000.00      

08.01.02 เงินเดือนลูกจางรายป 2,700,000.00        

08.01.03 เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,800,000.00        

08.01.04 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา 3,000,000.00        

08.01.05 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,381,200.00        

08.02 คาใชจายพัฒนาบุคลากร 6,730,900.00        

08.02.01 คาจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยสวนกลาง 3,084,900.00        

08.02.02 กิจกรรมเครือขายตางประเทศ 2,500,000.00        

08.02.03 ทุนการศึกษาตอ 250,000.00          

08.02.04 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา/กลุมงาน 896,000.00          

08.03 คาใชจายสวัสดิการและรักษาพยาบาล 4,800,000.00        

08.03.01 คารักษาพยาบาลบุคลากร 2,600,000.00        

08.03.02 คารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร 1,880,000.00        

08.03.03 คาการศึกษาบุตร 320,000.00          

08.04 คาใชจายดําเนินงาน 250,000.00           

08.04.01 การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร 150,000.00          

08.04.02 เกี่ยวกับการจางเจาหนาที่และลูกจางของโรงเรียน 100,000.00          

09.00 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31,680,000.00     

09.01 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31,680,000.00      

10.00 คาสาธารณูปโภค 7,030,000.00       

10.01 คาไฟฟา 6,000,000.00        

10.02 คาน้ําประปา 630,000.00           

10.03 คาโทรศัพท 300,000.00           

10.04 คาไปรษณีย 100,000.00           

281,289,000.00    รวมงบดําเนินการ
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11 รายละเอียดประมาณการรายจายประเภทเพื่อการลงทุน

11.00 ครุภัณฑ สาขาวิชา/กลุมงาน 26,585,000.00              

11.01 21,400,000.00                

11.02 505,000.00                    

11.03 138,000.00                    

11.04 4,450,000.00                 

11.05 92,000.00                     

12.00 ที่ดินและสิ่งกอสราง 32,832,300.00              

12.01 1,946,300.00                 

12.02 3,386,000.00                 

12.03 200,000.00                    

12.04 300,000.00                    

12.05 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขา-ออก 1,000,000.00                 

12.06 ระบบCCTV บันทึกกภาพ 4,600,000.00                 

12.07 4,500,000.00                 

12.08 2,100,000.00                 

12.09 2,300,000.00                 

12.1 500,000.00                    

12.11 12,000,000.00                

13.00 งบสํารองทั่วไป 17,000,000.00              

 โครงการปรับปรุงเรือนไทย

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาโรงเรียน

 โครงการปรับปรุงหองพักอาคาร 4

ซอมบํารุง ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน

งานปรับปรุงหองพยาบาลพรอมครุภัณฑ

รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ

โครงการปรับปรุงฐานรองคอยลรอนระบบปรับอากาศหองควบคุมเครื่อง

คาจางออกแบบ อาคารอเนกประสงค

 โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและสนามกีฬากลางแจง

ทาสีอาคารมหิดลวิทยานุสรณ1,2,3

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑการเรียนการสอน

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว
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12.00 ประมาณการรายจายเพื่อการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 จําแนกรายไตรมาสตามกิจกรรม (ณ 1 ตุลาคม 2563)

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่

01.00 1,251,900    660,600       930,900       977,600       3,821,000      

01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 85400 87600 119,400        210,600        503,000          

01.02 สาขาวิชาเคมี 75000 75000 115,000        100,000        365,000          

01.03 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 312500 45000 232,500        60,000          650,000          

01.04 สาขาวิชาฟสิกส 135000 180000 180,000        105,000        600,000          

01.05 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 419000 180000 140,000        394,000        1,133,000        

01.06 สาขาวิชาศิลปศาสตร 225000 93000 144,000        108,000        570,000          

02.00 5,104,500    2,570,800    887,000       2,736,700    11,299,000     

02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 100,000        129,000        7,000           2,133,000     2,369,000        

02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 15,000          10,000          12,500          12,500          50,000            

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 23,000          202,000        25,000          30,000          280,000          

02.04 กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 10,500          9,500           19,500          85,500          125,000          

02.05 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและใจ 226,000        90,000          76,000          119,000        511,000          

02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 696,500        741,800        197,000        163,700        1,799,000        

02.07 กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน 70,500          106,000        10,500          113,000        300,000          

02.08 กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรฯ 60,000          30,500          119,500        70,000          280,000          

02.09 กิจกรรม TISF 2020 3,800,000     1,200,000     -              -              5,000,000        

02.10 กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE 33,000          42,000          -              -              75,000            

02.11 กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนร.ม.4 -              -              350,000        -              350,000          

02.12 กิจกรรมชุมนุม 70,000          10,000          70,000          10,000          160,000          

03.00 7,659,500    3,887,600    5,301,300    4,041,600    20,890,000     

03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 5,850,000     565,000        35,000          80,000          6,530,000        

03.02 งานวิชาการ 220,000        430,000        620,000        1,140,000     2,410,000        

03.03 งานกิจการนักเรียน 128,000        123,000        109,000        107,000        467,000          

03.04 งานสุขภาพอนามัย 111,500        59,600          77,300          59,600          308,000          

03.05 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการ

เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสราง

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

1,350,000     2,710,000     4,460,000     2,655,000     11,175,000      

04.00 421,750       512,500       374,750       596,000       1,905,000      

04.01 งานบริหารทั่วไป 418,250        499,000        369,250        583,500        1,870,000        

04.02 งานการเงินและบัญชี 3,500           13,500          5,500           12,500          35,000            

05.00 6,923,950    7,323,450    6,858,850    6,470,250    27,576,500     

05.01 ศูนยคอมพิวเตอร 866,000        1,161,000     786,000        602,000        3,415,000        

05.02 ศูนยวิทยบริการ 156,800        131,400        232,000        149,800        670,000          

05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 5,884,150     5,995,650     5,823,850     5,689,350     23,393,000      

รวมรายการ

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

กลุมงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564

กลุมงานบริหารทรัพยากร

11



ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่
รวมรายการ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 5,239,650     5,569,650     5,284,350     5,289,350     21,383,000     

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 339,500       176,000       229,500       170,000       915,000         

05.03.03 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 160,000       110,000       150,000       80,000         500,000         

05.03.04 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุงานอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ 145,000       140,000       160,000       150,000       595,000         

05.04 งานพัสดุ 17,000         35,400         17,000         29,100         98,500           

06.00 2,370,800    14,564,200   41,582,500   3,843,900    62,361,400     

06.01 งานสื่อสารองคกร 135,000        100,000        132,000        941,000        1,308,000        

06.02 งานวิเทศสัมพันธ 55,800          564,200        640,500        642,900        1,903,400        

06.02.01 กิจกรรมการพัฒนารร.รวมกับรร.เครือขายในตางประเทศ 5,000           285,000        299,800        365,000        954,800          

06.02.02 กิจกรรมการสรางโอกาสใหกับน.ร.ไปรวมกิจกรรม

และเสนอผลงานในเวลานานาชาติ

30,800          229,200        235,700        177,900        673,600          

06.02.03 กิจกรรมการเจรจรธุรกิจในตางประเทศ -              -              85,000          50,000          135,000          

06.02.04 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุงานวิเทศสัมพันธ 20,000          50,000          20,000          50,000          140,000          

06.03 งานบริการวิชาการ 2,180,000    13,900,000   40,810,000   2,260,000    59,150,000     

06.03.01 กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังรร.ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด

1,600,000     12,400,000    36,180,000    420,000        50,600,000      

06.03.02 กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับ

โรงเรียนสังกัดสพฐ.

580,000        1,000,000     4,130,000     1,290,000     7,000,000        

06.03.03 การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก -              500,000        500,000        550,000        1,550,000        

07.00 148,400       30,900         28,400         56,300         264,000         

08.00 28,703,200   27,496,000   29,781,500   28,481,400   114,462,100   

08.01 คาตอบแทน 25,688,200    25,160,000    25,894,000    25,939,000    102,681,200    

08.02 พัฒนาบุคลากร 1,685,000     1,104,000     2,575,500     1,366,400     6,730,900        

08.03 คาใชจายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล 1,240,000     1,170,000     1,220,000     1,170,000     4,800,000        

08.04 คาใชจายดําเนินงาน 90,000          62,000          92,000          6,000           250,000          

09.00 7,985,560    8,358,240    6,373,920    8,962,280    31,680,000     

10.00 1,866,000    1,504,000    1,825,000    1,835,000    7,030,000      

62,435,560   66,908,290   93,944,120   58,001,030   281,289,000   

คาใชจายบุคลากร

คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา

คาสาธารณูปโภค
รวม

กลุมงานบริหารความสัมพันธ

กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ   
2.  งบประมาณ 503,000      บาท 

 2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อ 489,000      บาท

 
 2.2 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานคณิตศาสตร 14,000 บาท

 
3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร พัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาส่ือและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
วัตถุประสงคของภารกิจ: เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
และแนวคิดเชิงคํานวณตามหลักสูตรของโรงเรียน   
แผนงาน 
1.1 จัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย :  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และแนวคิดเชิง
คํานวณ 
ตัวช้ีวัด : ผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร 
คาเปาหมาย :  
- ไตรมาสท่ี 2 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร อยูใน

เกณฑผาน มากกวารอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด 
- ไตรมาสท่ี 4 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร อยูใน

เกณฑผาน มากกวารอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด 
1.2 จัดทําสื่อการเรียนการสอน 

เปาหมาย :  เพ่ือกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
ตัวช้ีวัด : จํานวนสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
คาเปาหมาย :  
- ไตรมาสท่ี 2 สรางสื่อประกอบการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนโดยเฉลี่ยอยางนอยคน

ละ 1 ชิ้นงาน 
- ไตรมาสท่ี 4 มีสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนท่ีใชงานได โดยเฉลี่ยอยาง

นอยคนละ 1 ชิ้นงาน 
1.3 ทบทวนความรูและเสริมทักษะการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร

สําหรับนักเรียน 
เปาหมาย :เพ่ือทบทวนความรูและเสริมทักษะการเรียนใหนักเรียนท่ีสนใจ 
ตัวช้ีวัด :  จํานวนนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทบทวนความรู 
คาเปาหมาย : มีนักเรียนเขารวมโครงการทบทวนความรูโดยเฉลี่ยอยางนอย 24 คนตอครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1.4 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เปาหมาย :เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ตัวช้ีวัด :จํานวนครั้งในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ  
คาเปาหมาย : มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.5 พัฒนาบุคลากร 
เปาหมาย :เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : 
- จํานวนชั่วโมงการอบรมท่ีบุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาความรูใหสามารถจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน 
- จํานวนหัวของานเชิงวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
คาเปาหมาย : 
- บุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาความรู โดยเฉลี่ยอยางนอย คนละ 12 ชั่วโมงตอภาคเรียน 
- มีงานเชิงวิชาการอยางนอย 2 ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

2. จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงคของภารกิจ:    เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรใหพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 
แผนงาน 
2.1 โครงการสงเสริม พัฒนา และเตรียมความพรอม นักเรียน สอวน. คณิตศาสตรและ

คอมพิวเตอร 
เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมในการเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  
ตัวช้ีวัด :จํานวนผูแทนศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และจํานวนเหรียญรางวัล 
คาเปาหมาย :  
- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนย สอวน. วิชา

คณิตศาสตร และวิชาคอมพิวเตอรอยางนอยวิชาละ 4 คน จาก 6 คน 
- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ วิชา

คณิตศาสตร และวิชาคอมพิวเตอร ไดรับเหรียญรางวัลทุกคน  
2.2 สงเสริมการทําโครงงานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 

เปาหมาย : เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีทําโครงงานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 
สามารถทําโครงงานอยางมีคุณภาพและไดเผยแพรผลงาน   
 
 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ตัวช้ีวัด : 
- จํานวนโครงงานท่ีเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
- จํานวนโครงงานท่ีไดรับทุนสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก  
คาเปาหมาย :  
- โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีทํากับสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนโครงงาน 
- โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีทํากับสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณไดรับ

ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงงานท่ีสาขาวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณสงเขาขอรับทุน 

2.3 สงนักเรียนเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในรายการตางๆ 
เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ได
แสดงความสามารถอยางเต็มท่ี   
ตัวช้ีวัด : จํานวนรางวัลท่ีไดรับในการเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ 
คาเปาหมาย :  
- มีนักเรียนไดรับรางวัลจากทุกรายการท่ีเขารวมการแขงขันทางวิชาการดานคณิตศาสตร 

และคอมพิวเตอร  
- นักเรียนไดรับรางวัลตั้งแตรองชนะเลิศข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 50 จากจํานวนรายการท่ีสง

เขาแขงขันท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดาํเนินงาน สาขาวชิาคณติศาสตร์และวทิยาการคาํนวณ      วงเงนิงบประมาณ  503,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

 งปม 7,000      32,000     32,000      71,000      32,000      32,000          7,000           71,000      7,000       37,400        66,800      111,200     67,000      67,000        67,000    201,000    454,200       

 คน 480         1,200       1,200        2,880        1,200        1,200            480              2,880        480          800             1,200        2,480         1,200        1,200          1,200      3,600        11,840         

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -            -            -             -           -              

 คน 180         180          180           540           180           180               180              540           180          180             180           540            180           180             180         540           2,160           

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -          3,200       3,200        6,400        2,400        3,200            -              5,600        -           -              3,200        3,200         3,200        3,200          3,200      9,600        24,800         

 คน 20            20             40             15             20                 35             20             20              20             20               20           60             155              

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -          -           -            -            -            -               -              -            -           -              -            -             -            -             -          -           -              

 คน
180         120          120           420           120           120               120              360           120          120             120           360            120           120             120         360           1,500           

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -          -           -            5,000            5,000        -           -              5,000        5,000         -            -             -          -           10,000         

 คน -            60                 60             60             60              -           120              

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -          -           -            -            -               -              -            -           -              -            -             -            -             -          -           -              

 คน 200         120          320           200              200           120             120            -           640              

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม -          -           -            -            -            -               -              -            -           -              -            -             -            -             -          -           -              

 คน 75           150          150           375           150           150               150              450           150             150           300            150           150             150         450           1,575           

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

 งปม 8,000      -           -            8,000        -            -               6,000           6,000        -           -              -            -             -            -             -          -           14,000         

 คน 20           20             20                20             -             -           40                

 เป้าหมายดาํเนินการ -            -            -             -           -              

รวมทั�งสิ�น  งปม 15,000    35,200     35,200      85,400      34,400      40,200          13,000         87,600      7,000       37,400        75,000      119,400     70,200      70,200        70,200    210,600    503,000       

 กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

 1. การจดัการเรียนการสอนรายวชิา

คณิตศาสตร์ และวทิยาการคอมพิวเตอร์

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 2. จดัทาํสื�อการเรียนการสอน

 5. พฒันาบุคลากร

 7. ส่งเสริมการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์

 8. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัคณิตศาสตร์

 และคอมพิวเตอร์ในรายการต่าง ๆ

 4. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไป

 6. โครงการส่งเสริม พฒันา และเตรียมความ

พร้อม นกัเรียน สอวน. คณิตศาสตร์และ

 3. โครงการทบทวนความรู้และเสริมทกัษะ

การเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียน
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
01.02 สาขาวิชาเคมี 

 
1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาเคมี 
 2. งบประมาณ  365,000 บาท 
 2.1 ดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน   305,000 บาท 
 2.2 ดานการบริหารจัดการหองปฏิบัติการเคมี 60,000 บาท 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. ดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน                             
 วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูอยางลึกซ้ึงและมีทักษะตามหลักสูตร

ของร.ร. 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.1 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสาขาวิชาเคมี 
เปาหมายของกิจกรรม 
- ผูเรียนมีความรูทางทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สอดคลองตามหลักสูตร โดยเนนการคิดแกปญหา และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
- ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได 
  ตัวช้ีวัด 
- นักเรียนสามารถคิดแกปญหาและคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชความรูและทักษะปฏิบัติการ
ทางเคมีท่ีถูกตอง โดยพิจารณาจากคะแนนทฤษฎีและปฏิบัติ 
- นักเรียนสามารถประยุกตความรูทางดานเคมีเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยพิจารณา
จากผลงานในรายวิชา หรือ กิจกรรมสาขาวิชาเคมี 
คาเปาหมาย   
- จํานวนนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด มีผลการประเมินความรู
ในเกณฑไมต่ํากวาระดับดี และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ 60% ไมเกินรอยละ 2 (ผลการ
ประเมินเม่ือสิ้นภาคเรียน)  
-   จาํนวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติการทางเคมีอยูใน
เกณฑไมต่ํากวาระดับดี และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ 60% ไมเกินรอยละ 2 (ผลการประเมิน
เม่ือสิ้นภาคเรียน)  
- จํานวนนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีผลงานท่ีแสดงถึงการประยุกตใชความรูทางเคมีใน
การแกปญหาในชีวิตประจําวันได โดยผลงานดังกลาวมีคุณภาพอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดี 
(อางอิงตามเกณฑประเมินผลงาน) 
 
 

 
 
 
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 1.2 การผลิตส่ือการเรียนรู  
เปาหมายของกิจกรรมนักเรียนมีสื่อการเรียนท่ีใหเลือกใชหลากหลายมากข้ึน ท้ังการเรียนรูใน
หองเรียนและการเรียนรูนอกหองเรียน 
 
ตัวช้ีวัด จํานวนสื่อการสอนท่ีครูผลิต 
คาเปาหมาย 
- มีจํานวนสื่อการเรียนรูออนไลนท่ีผลิตข้ึนใหม ไมนอยกวา 10 ผลงาน  
- มีจํานวนสื่อการเรียนรูประเภทเอกสารประกอบการสอน หรือชิ้นงานท่ีผลิตข้ึนใหมหรือ
ปรับปรุง ไมนอยกวา 5 ผลงาน 
- สื่อการสอนวิชาเคมีประเภทสื่อออนไลนท่ีผลิตข้ึนใหมไดรับความสนใจและนําไปใช
ประโยชนในดานการเรียนการสอน โดยมีผูเขาชมรวมกันไมนอยกวา 1,600 ครั้ง /ภาคเรียน 

 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 1.3 การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรของสาขาวิชาเคมี  
เปาหมายของกิจกรรม  
- เพ่ือใหนักเรียนท่ีทําโครงงานสาขาวิชาเคมีมีความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน และมี
จิตวิทยาศาสตร 
- เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทําโครงงาน สามารถคิดวิเคราะห และเลือกใช
ขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
- ประเมินความเขาใจกระบวนการทําวิจัยจาก ผลการประเมินในรายวิชาโครงงาน 
- นักเรียนมีโครงงานท่ีมีคุณภาพโดยประเมินจากรางวัลจากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร หรือไดรับการตอบรับเขารวมและรวมนําเสนองานในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
คาเปาหมาย 
- ผลการสอบโครงงานอยูในระดับดีข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงงาน
สาขาวิชาเคมีท้ังหมด  
- โครงงานไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงาน หรือการตอบรับใหเขารวมและรวม
นําเสนองานในเวทีระดับชาติ/นานาชาติไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนโครงงานสาขาวิชา
เคมีท้ังหมด 

 
 

 
ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

1.4 การพัฒนาบุคลากร 
      เปาหมายของกิจกรรม  
      ใหบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง (professional development) ในบทบาทนักการ
ศึกษาและ/หรือนักวิจัย และนําความรูความเชี่ยวชาญมาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

- งานวิจัยดานการศึกษา และ/หรือ งานวิจัยเฉพาะทาง 
- การประยุกตใชความรูจากงานวิจัย หรือความรูท่ีไดรับจากการเขารวมการอบรมวิชาการ

ดานการศึกษาหรือดานวิทยาศาสตร ในการพัฒนางาน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 คาเปาหมาย 
- จํานวนบุคลากรสาขาวิชาเคมีไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในสาขา 

มีผลงานวิจัยอยางนอย 1 ชิ้น/คน โดยมีสวนรวมในโครงการวจิัยไมนอยกวารอยละ 20 ของ
งานวิจัย 

- จํานวนผลงานท่ีวิจัยท่ีไดตอบรับใหเขารวมนําเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติไมนอยกวา 
 2 เรื่อง 

- จํานวนหัวขอการจัดการเรียนการสอน หรือ โครงการพัฒนานักเรียนท่ีประยุกตความรูจาก
งานวิจัย หรือความรูจากการอบรมวิชาการ มีจํานวนไมนอยกวา 1 เรื่อง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

      1.5 การบริการวิชาการ 
      เปาหมายของกิจกรรม  
      ใหบุคลากรไดนําความรูความสามารถไปขยายผลและใหบริการทางวิชาการ รวมท้ังสราง
เครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับการเปนโรงเรียนตนแบบ 
ตัวช้ีวัด 

- จํานวนหัวขอท่ีจัดอบรม 
- ผลการประเมินการอบรม 

คาเปาหมาย 
- จํานวนหัวขอท่ีจัดอบรมไมนอยกวา 10 หัวขอ 
- ผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 ของหัวขอท่ีจัดการอบรม 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 2. การบริหารจัดการหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมี 
วัตถุประสงคของภารกิจ 
หองปฏิบัติการเคมีมีการจัดการท่ีเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ท่ีพรอมใชงาน เพ่ือใหเปนหองปฏิบัติการท่ีเปนแบบอยางซ่ึงเอ้ือตอการสรางลักษณะนิสัยในการทํา
ปฏิบัติการอยางเปนระบบและปลอดภัย 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
2.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการเคมีใหสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัย 
เปาหมายของกิจกรรม 

- จัดระบบหองปฏิบัติการ และหองจัดเก็บสารเคมีใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 

- คะแนนประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมี ตามเกณฑ
การประเมินของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(ESPReL) 

- อุปกรณจัดเก็บของเสียตามประเภทของเสียและสงกําจัดโดยบริษัทท่ีไดรับมาตรฐานการ
กําจัดของเสียและสารเคมี 

- อุปกรณปองกันดานความปลอดภัยพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการเคมีพรอมใชงาน  
- มีสื่อการอบรมและหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท้ังในระดับการใชงาน

ข้ันพ้ืนฐาน และการใชงานเพ่ือโครงการวิจัย 

ต.ค.63 – 
ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมาย 
- คะแนนประเมินความปลอดภัยไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
- มีบัญชีปริมาณและชนิดของเสีย และกําหนดการจัดการของเสียประจําป 
- มีการจัดหาอุปกรณความปลอดภัยไดครบถวนไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน 

คูมือความปลอดภัยและการใชการหองปฏิบัติการจํานวน 2 หนวยอบรม สําหรับการใชงาน
ระดับพ้ืนฐาน และการวิจัย 

 

2.2 พัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ เครื่องมือและสารเคมีใหมีความพรอม เพียงพอตอการใช 
และใชงานไดอยางคุมคา 
เปาหมายของกิจกรรม 

- จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรและสารเคมีท่ีพรอมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และมีระบบการจัดการเพ่ือการใชงานอยางคุมคา 

 
ตัวช้ีวัด 

- อุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรไดรับการบํารุงรักษาตามอายุการใชงาน และมีการ
บันทึกปริมาณการใชงานอยางเปนระบบ 

- มีปริมาณสารเคมีท่ีอยูในคลังเพียงพอตอการใชงาน มีการบันทึกความตองการจําเปน การ
จัดซ้ือ และปริมาณการใชสารเคมีในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนระบบ 
คาเปาหมาย 

- อุปกรณและเครื่องมือไมนอยกวารอยละ 70 มีบัญชีการใชงานและซอมบํารุง 
- สารเคมีทุกประเภทในหองปฏิบัติการเคมี ไดถูกบันทึกเขาโปรแกรมฐานขอมูลสารเคมีของ

สาขาวิชาเคมี และมีบัญชีการใชงาน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 



4. แผนการดาํเนินงานสาขาวชิาเคมี         วงเงนิงบประมาณ 365,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 50,000      50,000        50,000        50,000         80,000       80,000         100,000        100,000       280,000         

คน 12             12               12               12                12          12                12                 12                48                  

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -             -               -               -                 

งปม 5,000     5,000          5,000        5,000           5,000     5,000           -               15,000           

คน -             -               -               -               -                 

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -             -               -               -                 

งปม 10,000   10,000        -               -               -               10,000           

คน 12             12               12               12                12              12                12                 12                48                  

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -             -               -               -                 

งปม 10,000   10,000        20,000   20,000         30,000       30,000         -               60,000           

คน 4            4                 4            4                  4            4                  -               12                  

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -             -               -               -                 

งปม 50,000      -             25,000   75,000        50,000        5,000        20,000   75,000         110,000     -         5,000     115,000       100,000        -       -          100,000       365,000         

คน 24             -             4            28               24               -            4            28                12              12          4            28                24                 -       -          24                108                
รวมทั�งสิ�น

2. การพฒันาสื�อวดีิโอ/สื�อออนไลน์

ปฏิบติัการเคมี/ปฏิบติัการเสมือนจริง

5. การบริหารจดัการห้องปฏิบติัการเคมี

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

ของสาขาวชิาเคมี

3. การพฒันาโครงงานวทิยาศาสตร์ของ

สาขาวชิาเคมี
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
01.03 สาขาวิชาสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาชวีวิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
            
2. งบประมาณ  650,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน  485,000 บาท 
2.2 คาใชจายในการตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณและครุภัณฑ และวัสดุ

สํานักงาน                 
120,000 บาท 

2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 45,000 บาท 
3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1 การจัดการเรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระชีววิทยาและสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

  

 วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูพ้ืนฐานอยางลึกซ้ึง มีทักษะตาม
หลักสูตร สามารถกํากับดูแลตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาสําหรับการ
ดํารงชีวิตได  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

 
 
 
 

 1.1. การเรียนการการสอนตามสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระชีววิทยา ตาม
หลักสูตร 2560 (ฉบับปรับปรุง 2561) และหลักสูตร 2562 
เปาหมายของกิจกรรม 
1) นักเรียนมีความรู และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรูทางดานชีววิทยาเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณทางสิ่งแวดลอม มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองตามหลักสูตร  

2) นักเรียนสามารถนําความรูพ้ืนฐานท่ีมีไปคนหาขอมูลตอยอดความรู  และ/หรือนําความรู
ท่ีไดไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

 
 

ต.ค.63 – ก.ย. 64 
 

 
  

ตัวช้ีวัด  
1) มีความรูและสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรูทางดานชีววิทยาเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณทางสิ่งแวดลอม   นําความรูจากหองเรียนและจากการเรียนรูดวยตนเองไป
ประยุกตใชแกปญหา 

2) มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน 
คาเปาหมาย  
        1) นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบตัิการอยูในระดับดีข้ึนไป  
        2) นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินดานเจตคติท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับดีข้ึนไป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

    1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือสรางเสริมพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนสามารถกํากับดูแลตนเอง
สําหรับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 เปาหมายของกิจกรรม  นักเรียนพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะดานความ
ออนตัวดีข้ึน 

 
 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
 

 ตัวช้ีวัด นักเรียนมีผลการทดสอบสมรถภาพทางกายดานความออนตัวดีข้ึน  
 คาเปาหมาย นักเรียนรอยละ 50 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวดีข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
เปาหมายของกิจกรรม 
1) นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหมีคุณลักษณะของนักวิจัย นัก

ประดิษฐคิดคน   
2) สงเสริมโครงงานของนักเรียนใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก 
ตัวช้ีวัด 
1) ผลการประเมินโครงงาน  
2) โครงงานของนักเรียนเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก 
คาเปาหมาย 
1) นักเรียนมีคะแนนประเมินผลการสอบโครงงานวิทยาศาสตรอยางนอยรอยละ 80 จาก
คะแนนท้ังหมด 
2) นักเรียนไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขารวมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ไมนอยกวารอยละ 20 ของโครงงานท้ังหมดในสาขาวิชา 
2 การพัฒนาส่ือและแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน 
วัตถุประสงคของภารกิจ พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ใหเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนแกผูมีความสามารถ
พิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 2.1 การพัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน สําหรับจัดการเรียนการสอน 
เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน สําหรับจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัด  
1) จัดหาตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ิมจากเดิม 
2) ผลงานของนักเรียนท่ีสงเขารวมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถายทางชีววิทยาเพ่ือใช
เปนสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
3) จัดแสดงตัวอยางทางพฤกษศาสตร และปายนิเทศ 
คาเปาหมาย 
1) จัดหาตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ิมจากเดิมอยางนอย 15 ตัวอยาง 
2) นักเรียนสงผลงาน 1คน/ผลงาน เขารวมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถายทางชีววิทยา 
ไมนอยกวา 30 ผลงาน เพ่ือใชเปนสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

  
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3) จัดแสดงตัวอยางทางพฤกษศาสตรบริเวณเรือนเพาะชํา และปายนิเทศ อยางนอย 5 ปาย 
2.2 การพัฒนาส่ือการเรียนรูรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน  
เปาหมายของกิจกรรม 
จัดทําสื่อการเรียนรูรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน เพ่ือใหนักเรียนหรือผูท่ีสนใจศึกษาเรียนรูดวย
ตนเอง และเพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถสืบทอดตอไป 
ตัวช้ีวัด     จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน  
คาเปาหมาย     จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน จํานวนไมนอยกวา 
6 เรื่อง โดยมีผูเขาชมรวมกันไมนอยกวา 1,600 ครั้ง 
2.3 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางชีววิทยาสําหรับการจัดการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  
เปาหมายของกิจกรรม หองปฏิบัติการมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรท่ีพรอมใชงาน 
ตัวช้ีวัด รอยละของการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และการ
ตรวจสอบขอมูลการใชงานของเครื่องมือ  และมีคูมือความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการ 
คาเปาหมาย รอยละ 80 ของเครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีขอมูลบันทึกการ
จัดเก็บ การใชงาน และซอมบํารุง  

 

 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 

 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมสาขาวชิาชีววทิยาและวทิยาศาสตร์สุขภาพ    วงเงินงบประมาณ  650,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 145,000       130,000    15,000  290,000   15,000  15,000   15,000  45,000    110,000       85,000    15,000  210,000      20,000  20,000    15,000   55,000          600,000   

คน 14                14            14         14         14          14         14                14           14         14         14          14          14                

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม -          -          -              -               -          

คน 4                  -          -               

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม 20,000         20,000    -          20,000         20,000        5,000      5,000            45,000    

คน 6                  6                  6            -               -          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม -          -          -              -               -          

คน 14                14            14         14         14          14         14                14           14         14         14          14          -          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม -          -          -              -               -          

คน 14                -          -               -          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม 2,500           2,500      -          2,500           2,500          -               5,000      

คน 8                  -          -               -          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -              -               -          

งปม 167,500       130,000    15,000  312,500   15,000  15,000   15,000  45,000    132,500       85,000    15,000  232,500      20,000  25,000    15,000   60,000          650,000   

คน 32                14            14                   14         14          14                   20                14           14                       14         20          14          14                          

รวมทั�งสิ�น

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การจดัการเรียนการสอน โดยการจดัหาวสัดุ 

สารเคมี อุปกรณ์ และครุภณัฑ ์ รวมทั�งตรวจสอบ

และซ่อมบาํรุง อุปกรณ์และครุภณัฑที์�ใชใ้นการเรียน

การสอน ใหม้ีความพร้อมสาํหรับการจดัการเรียน

2. การฝึกทกัษะการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้น

ความอ่อนตวั และการเอาชีวิตรอดจากการตกนํ�า

เบื�องตน้

3. การพฒันาสื�อและแหล่งการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

(การจดัหาตวัอย่าง การจดัแสดงตวัอย่างทาง

พฤกษศาสตร์ พร้อมป้ายนิเทศ และการประกวดวาด

ภาพหรือภาพถ่ายทางชีววิทยา )

6 การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางชีววิทยา

4. จดัทาํสื�อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิป

ออนไลน์

5โครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน

26
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01.00กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
01.04 กิจกรรม สาขาวิชาฟสิกส 

 
1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาฟสิกส 
 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร           รวมเปนเงิน  600,000   บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                          350,000   บาท 
2.2 คาวัสดุสํานักงาน/คาบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหองเรียนและโรงฝกงาน         200,000   บาท 
2.3 คาวัสดุอุปกรณสําหรับการสรางและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอน            30,000   บาท 
2.4 คาใชจายในการสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ     20,000   บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ 
1. การพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ 
1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือบมเพาะผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคุณลักษณะของการเปน

นักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 1.1 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2560 (ฉบับปรับปรุง 2561) และหลักสูตร 2562 ต.ค.63 –มี.ค.64 

และ 
พ.ค.64 –ก.ย.64 

เปาหมายกิจกรรม 
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานอยางลึกซ้ึง และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือ

อธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนสอบปลายภาครายวิชาฟสิกส ไมนอยกวา รอยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

2. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนสอบปฏิบัติการรายวิชาฟสิกส ไมนอยกวา รอยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 

3. รอยละของจาํนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินรายวิชา การออกแบบและทักษะพ้ืนฐานงาน
ชาง อยูในระดับดมีาก (ผลการประเมินระดบัดีมาก หมายถึง มีระดับผลการเรียน 3.5 ข้ึนไป) 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. ไมนอยกวา รอยละ 70 ของจํานวนนักเรยีนท่ีลงทะเบียนเรียน 
2. ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนนักเรยีนท่ีลงทะเบียนเรียน 
3. ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนนักเรยีนท่ีลงทะเบียนเรียน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีกระตุนและสงเสริมการเรียนรูทางฟสิกส  

 1.2.1 พัฒนาสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอน ต.ค.63 –มี.ค.64 
และ 

เม.ย.64 –ส.ค.64 
ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสื่ออุปกรณประกอบการสอนท่ีไดพัฒนาข้ึน 

2. ผลตางของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรูกอน และหลังการเรียนโดยใชและไมใชสื่อ

อุปกรณ 

3. ผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน จากการใชสื่อท่ีพัฒนาข้ึนใน

หัวขอ 

1) ชวยสรางความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

2) ชวยทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. จํานวนไมนอยกวา 2 ชิ้น 

2. ผลตางของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการเรียนโดยใชสื่ออุปกรณ

สูงกวาไมใชสื่ออุปกรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน อยูในระดับดีมาก (ระดับดีมาก 

หมายถึง ไดคะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) 

 

 1.2.2 พัฒนาสื่อวิดีโอ/สื่อออนไลนสําหรับการเรียนการสอนและเผยแพรความรูทางวิชาการ ต.ค.63 – ก.ย.64 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนสื่อวิดีโอ/สื่อออนไลนสําหรับการเรียนการสอน และเผยแพรความรูทางวิชาการ 

2. จํานวนการเขาชมสื่อวิดีโอ/สื่อออนไลนท่ีไดพัฒนาข้ึน 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. จํานวนไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง 
2. จํานวนการเขาชมรวมกันไมนอยกวา 3,000 ครั้ง 

 

1.3 สงเสริมและพัฒนาการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน ต.ค.63 –ก.ย.64 
เปาหมายของกิจกรรม 

เพ่ือบมเพาะใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและ
แกปญหา รวมท้ังการสื่อสารและการเผยแพรผลงานวิจัย 

 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของจาํนวนโครงงานของสาขาวิชาฟสิกสท่ีไดรับทุนสนับสนุนหรือรางวัลจาก

หนวยงานภายนอก 
2. รอยละของจาํนวนโครงงานของสาขาวิชาฟสิกสท่ีไดเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. ไมนอยกวารอยละ 40 ของโครงงานสาขาวิชาฟสิกส 
2. ไมนอยกวารอยละ 40 ของโครงงานสาขาวิชาฟสิกส 

 

 

2. การสรางและพัฒนาองคความรูสําหรับการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ 
เพ่ือใหมีองคความรูท่ีใชในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรใหพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การรวบรวมองคความรูเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ต.ค.63 –ก.ย.64 

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหมีการรวบรวมองคความรูท่ีใชในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด จํานวนกรณีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ท่ีรวบรวมไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด จํานวน 10 กรณีศึกษา (เฉลี่ย 0.5 กรณีศึกษาตอบุคลากรหนึ่งคน)  

3. การบริหารจัดการหองปฏิบัติการฟสิกส และโรงฝกงาน 
วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือกํากับดูแลการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑการเรียนการสอน
ประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงานใหเปนระบบ สะดวกตอการดูแล การใชงาน และการ
ตรวจสอบพัสดุ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑการเรียนการสอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกส
และโรงฝกงาน 

 
ต.ค.63 –ส.ค.64 

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหมีระบบจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑการเรียนการสอนประจํา
หองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน ท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลการใชงานและตําแหนงการจัดเก็บ
ได 

 

ตัวช้ีวัด รอยละของจํานวนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑการเรียนการสอนประจําหองปฏิบัติการ
ฟสิกสและโรงฝกงาน ท่ีถูกจัดเก็บในระบบออนไลน และออฟไลนสําหรับการตรวจสอบขอมูลการใช
งานและตําแหนงการจัดเก็บ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด ไมนอยกวารอยละ 100 ของจํานวนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑการเรียนการ
สอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน 
 

 

 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

 งปม 50,000   35,000     35,000     120,000   15,000   15,000   150,000   180,000   70,000   60,000     35,000   165,000   50,000   30,000   25,000   105,000   570,000   

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -          

 งปม -        15,000     -          15,000     -        -        -          -          15,000   -          -        15,000     -        -        -        -          30,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -          

 งปม

-        -          -          

-          

-        -        -          

-          

-        -          -        

-          

-        -        -        

-          -          

เป้าหมายดาํเนินการ

 งปม -        -          -          -          -        -        -          -          -        -          -        -          -        -        -        -          -          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -          

 งปม -        -          -          -          -        -        -          -          -        -          -        -          -        -        -        -          -          

เป้าหมายดาํเนินการ

 งปม -        -          -          -          -        -        -          -          -        -          -        -          -        -        -        -          

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 50,000   50,000     35,000     135,000   15,000   15,000   150,000   180,000   85,000   60,000     35,000   180,000   50,000   30,000   25,000   105,000   600,000   

 3. การบริหารจดัการหอ้งปฏิบตัิการฟิสิกส์ และ

โรงฝึกงาน

 กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

 2. การสร้างและพฒันาองคค์วามรู้สาํหรับการ

พฒันานกัเรียนที�มีความสามารถพิเศษดา้น

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

รวม

1. การพฒันานกัเรียนที�มีความสามารถพิเศษดา้น

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

    1.1 จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 2560 

(ฉบบัปรับปรุง 2561) และหลกัสูตร 2562

    1.2 พฒันาสื�อการเรียนการสอน

          1.2.1 พฒันาสื�ออุปกรณ์ประกอบการเรียน

การสอน

          1.2.2 พฒันาสื�อวดีิโอ/สื�อออนไลน์สาํหรับ

การเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการ

    1.3 ส่งเสริมและพฒันาการทาํโครงงาน

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อ การเรียนการสอน 
01.05 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

 
1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน     1,133,000     บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและ 
     กิจกรรมภาษาตางประเทศ                                               80,000     บาท 
2.2 คาตอบแทนครูอัตราพิเศษ/ลวงเวลา                                     750,000     บาท 
2.3 คาใชจายสําหรับการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP                   243,000     บาท 
2.4 คาวัสดุสํานักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง                                             60,000     บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ 1. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน 
2. เพ่ือบมเพาะนักเรียนดานการสื่อสารภาษาตางประเทศและการปรับตัวเขากับ

สังคมขามวัฒนธรรม 

 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีสอง 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศอยูในเกณฑท่ีสามารถ
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสืบคนขอมูล และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด   
1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 
2. ผลเปรียบเทียบการสอบ MWIT TEP 
3. จํานวนภาษาตางประเทศท่ีสองท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแตละป

การศึกษา 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการทดสอบศักยภาพ
ทางการใชภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไมต่ํากวา 550, 500 และ 450 คะแนน 
สําหรับนักเรียนกลุม Advanced, Intermediate และ Pre-intermediate 
ตามลําดับ  

2. รอยละ 95 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการทดสอบศักยภาพทางการ
ใชภาษาอังกฤษจากคะแนน MWIT TEP มากกวาเม่ือตอนแรกเขา (ม.4) 

3. จํานวนภาษาตางประเทศท่ีสองท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแตละป
การศึกษาไมนอยกวา 4 ภาษา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมตางชาติ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม นักเรียนไดรับการเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศพรอมเรียนรู
วัฒนธรรมเจาของภาษา 

ตัวช้ีวัด   
1. จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
2. นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. แผนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษหลักและจัดทําชุดเอกสาร
ประกอบการสอน สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศมีชุดเอกสารประกอบการสอนในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษหลักท่ีผูสอนในแตละรหัสวิชาทุกคนตองใชรวมกัน   

ตัวช้ีวัด   
1. จํานวนรายวิชาภาษาอังกฤษหลักท่ีไดรับการปรับปรุงเนื้อหาและจัดทําชุดเอกสาร

ประกอบการสอน 
2. ผลการประเมินชุดเอกสารประกอบการสอนโดยผูสอนและนักเรียนท่ีใชชุดเอกสาร

ประกอบการสอน     
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. มีการปรับปรุงเนื้อหาและชุดเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 
จํานวน 9 วิชา  

2. ชุดเอกสารประกอบการสอนไดรับการประเมินจากครูและนักเรียนผูใชเอกสารหลัง
นําไปใช ในระดับด ี(ไมนอยกวา 3.51/5.0) 

4. แผนการจัดทําส่ือวีดิทัศนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศผลิตสื่อวีดิทัศนเพ่ือใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับนักเรียน และสงเสริมและเผยแพรองคความรูภาษาตางประเทศสําหรับผู
ท่ีสนใจ 

ตัวช้ีวัด  จํานวนสื่อวีดิทัศน 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  มีการจัดทําสื่อวีดิทัศนเพ่ือสงเสริมสาระความรูภาษาตางประเทศ

ไมนอยกวา 12 ชิ้น 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ 2.การพัฒนาตนเองและสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

วัตถุประสงคของภารกิจ บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนมีการผลิตผลงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับภาษาตางประเทศ/การเรียน

การสอน/สาขาวิชาฯ เพ่ือพัฒนานักเรียน การจัดการเรียนการสอนและการจัดการ

สาขาวิชาฯ 

 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพของครูโดยการอบรมตาง ๆ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศมีการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาการ 

จัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด   
1. จํานวนชั่วโมงการเขารับการอบรมตอคน 

2. จํานวนแผนการสอนท่ีนําผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. จํานวนชั่วโมงการเขารับการอบรมไมนอยกวา 80 ชั่วโมง/คน/ป 

2. จํานวนแผนการสอนท่ีนําผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช ไมนอย

กวา 2 แผน/คน/ป 

2. แผนการสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด  จํานวนผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด สาขาวิชาภาษาตางประเทศมีผลงานทางวิชาการอยางนอย  

0.25 ผลงาน/คน/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ  1,133,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 5,000 82,500 82,500   170,000 82,500 82,500 5,000 170,000 5,000 5,000 130,000 140,000 130,000 130,000 130,000 390,000 870,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         

งปม 3,500 -       245,500 249,000 -       10,000 -     10,000   -     -     -         -         4,000     -         -         4,000     263,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         

งปม
-     -       -         -         -       -       -     -         -     -     -         -         -         -         -         -         -            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - -       - - - - - - - - - - - - - - -

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - - - - - - - - - - - - - - - - -

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - - - - - - - - - - - - - - - - -

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 8,500 82,500 328,000 419,000 82,500 92,500 5,000 180,000 5,000 5,000 130,000 140,000 134,000 130,000 130,000 394,000 1,133,000 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

6. แผนการส่งเสริมการสร้างผลงานทาง

วชิาการ (งบประมาณรวมอยูใ่น

แผนพฒันาบุคลากรของโรงเรียน)

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

1. กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศที�สอง

2. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�

เกี�ยวขอ้งกบัภาษาและวฒันธรรมต่างชาติ

3. แผนการปรับปรุงเนื�อหารายวชิา

ภาษาองักฤษหลกัและจดัทาํชุดเอกสาร

ประกอบการสอน สาํหรับภาคเรียนที� 2 

ปีการศึกษา 2563

4. แผนการจดัทาํสื�อวดิีทศัน์เพื�อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. แผนการพฒันาศกัยภาพของครูโดย

การอบรมต่าง ๆ (งบประมาณรวมอยูใ่น

แผนพฒันาบุคลากรของรร.)
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กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปศาสตร 

 
 

1.  ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาศิลปศาสตร 
 
 

2. งบประมาณ 570,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ 250,000.00 บาท 

2.2 คาตอบแทนอัตราครูพิเศษ 100,000 บาท 

2.3 คาตอบแทนวิทยากร 20,000 บาท 

2.4 คาซอมบํารุงอุปกรณ หองเรียนและสํานักงาน    200,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.จัดกิจกรรมเรียนการสอนในสาระ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทยและศิลปะตามหลกัสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ใหมีคุณภาพทางวิชาการ  

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงงานสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด

สรางสรรค และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 
2.กิจกรรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการทางดานทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะ 
3.กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการเพชรยอดมงกุฎ ตอบปญหาทางดานการเงิน 
การธนาคาร ตอบปญหาทางดานกฎหมาย ตอบปญหาทางดานท่ีเก่ียวกับภาษาและ
ศาสนา 

 

  
ตัวช้ีวัด  
1.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนของสาขาวิชา เฉลี่ยในระดับดีข้ึนไป 
ไมนอยกวารอยละ 80  

 

  
เปาหมายการดําเนินงาน  
เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความคิดสรางสรรคและการแสดงออกอยางสรางสรรค 
พรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู 
ทางวิชาการ 
 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 



 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

2.การพัฒนาส่ือการสอนใหมีความทันสมัยและชวยเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู
แบบออนไลนของนักเรียนใหมากข้ึน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
    1.จัดทําสื่อการสอน คลิปวิดีโอเพ่ือสงเสริมการเรียนรูแบบออนไลนในสาระวิชา
ทางดานสังคมศึกษาฯ ภาษาไทย และศิลปะ  

 

 
ตัวช้ีวัด  
มีการจัดทําสื่อวิดีโอคลิปเพ่ือสงเสริมการเรียนรูแบบออนไลนในสาระวิชาทางดานสังคม
ศึกษาฯ ภาษาไทย และศิลปะ ไมนอยกวา 6 คลิปและมียอดเขาชมรวมกันไมต่ํากวา 
1,000 ครั้ง 

 

 
เปาหมายการดําเนินงาน  
สาขาศิลปศาสตรเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูในการสอนแบบออนไลน 
ในสาระวิชาทางดานสังคมศึกษาฯ ภาษาไทย และศิลปะ ใหกับนักเรียน บุคลากรและ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

  
  

 

3.การพัฒนาศักยภาพของครูโดยการอบรมตาง ๆ และสงเสริมการสรางผลงานทาง
วิชาการ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
    1.สงเสริมใหครูสาขาวิชาศิลปศาสตรไดอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองแลวนํา
ความรูมาใชพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการสรางผลงานทาง
วิชาการ 

 

 
ตัวช้ีวัด  
1.ครูในสาขาวิชาจํานวน  12 คน เขารวมการอบรมแลวนําความรูมาใชพัฒนางานและ
การจัดการเรียนการสอน 
2.ครใูนสาขาวิชาจํานวน 6 คน มีผลงานวิชาการสามารถนํามาพัฒนางานและ 
การจัดการเรียนการสอนได   

 

 
เปาหมายการดําเนินงาน  
ครูสาขาศิลปะศาสตรมีผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานและการจัด 
การเรียนการสอน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 

  



 

4.พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร ดวยวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
องคความรู ใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
    1.จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตรในระดับชั้น ม.4และม.5 ดวยวิธีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการองคความรูระหวางสาระสังคมศึกษาฯ สาระศิลปะและสาระ
ภาษาไทย  โดยใชกระบวนการเรียนสอนท่ีสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับ
นักเรียน 

 

 
ตัวช้ีวัด  
1.นักเรียนรอยละ 75 ประเมินการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตรหัวขอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปศาสตรสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนไดอยาง
เหมาะสม ระดับดีข้ึนไป  
2.สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร ดวยวิธีการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการองคความรู ใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการคิด
วิเคราะหใหกับนักเรียนเสนอโรงเรียน 1 เลม  

 

 
เปาหมายการดําเนินงาน  
      สาขาศิลปศาสตรไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ศิลปะศาสตรใหสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน และจัดทํารายงานองค
ความรูเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตอไปได 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรม สาขาวชิาศิลปศาสตร์วงเงนิงบประมาณ  570,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 50,000   70,000    50,000    170,000  50,000   30,000 5,000   85,000    5,000  50,000   80,000    135,000  30,000    30,000    40,000    100,000 490,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         

งปม 30,000   20,000    5,000      55,000    -         3,000   5,000   8,000      -      4,000     5,000      9,000      4,000      4,000      -         8,000     80,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         

งปม

-         -         -         -         -         -       -       -         -      -        -         -         -         -          -         -         -             

1.  จดักิจกรรมเรียนการสอนในสาระ

 สงัคมศึกษาฯ ภาษาไทยและศิลปะ

ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์และโครงงานส่งเสริมให้

นกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค์

 และส่งเสริมให้นกัเรียนได้

แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์พร้อมทั�ง

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถ

ในการแลกเปลี�ยนความรู้ทางวิชาการ

2.การพฒันาสื�อการสอนให้มีความ

ทนัสมยัและช่วยเพิ�มศกัยภาพทางการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ของนกัเรียน

พร้อมทั�งเป็นแหล่งรวบรวมและ

เผยแพร่องคค์วามรู้ในการสอนแบบ

ออนไลน์ ในสาระวิชาทางดา้นสงัคม

ศึกษาฯ ภาษาไทย และศิลปะ ให้กบั

นกัเรียน บุคลากรและ

บุคคลภายนอกที�สนใจ

3. แผนการพฒันาศกัยภาพของครู

โดยการอบรมต่าง ๆ (งบประมาณ

รวมอยูใ่นแผนพฒันาบุคลากรของ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

38



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - -         - - - - - - - - - - - - - - -

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 80,000   90,000    55,000    225,000  50,000   33,000 10,000 93,000    5,000  54,000   85,000    144,000  34,000    34,000    40,000    108,000 570,000      

 

  

โรงเรียน)

4. แผนการส่งเสริมการสร้างผลงาน

ทางวิชาการ (งบประมาณรวมอยูใ่น

แผนพฒันาบุคลากรของโรงเรียน)

39
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 

 

1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน    2,369,000 บาท 
2.1 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี                                  550,000 บาท 
 2.1.1 คาใชจายจัดจางยานพาหนะ     360,000 บาท 
 2.1.2 คาตอบแทนการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ   120,000 บาท 
 2.1.3 คาของท่ีระลึกตอบแทนหนวยงานท่ีไปดูงาน    30,000 บาท 
 2.1.4 คาตอบแทนทํางานวันหยุด      12,000 บาท 
 2.1.5 คาตอบแทนวิทยากร      10,000 บาท 
 2.1.6 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ี       10,000 บาท 
 2.1.7 คาใชจายอ่ืน ๆ/วัสดุสํานักงาน       8,000 บาท 
 
2.2 กิจกรรมคายสงเสริมการเรยีนรู (ม.4/2564, 4 วัน 3 คืน)   895,500 บาท 
 2.2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคาย                                780,000 บาท 

2.2.2 คาใชจายในการสํารวจ       30,000 บาท 
2.2.3 คาเบี้ยเลี้ยงครู         67,500 บาท 
2.2.4 คาใชจายในการเยี่ยมคาย       15,000 บาท 
2.2.5 คาใชจายในการจัดทําเลมสรุปการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน    3,000 บาท 
 

2.3 กิจกรรมคายสงเสริมการเรยีนรู (ม.5/2564, 4 วัน 3 คืน)   895,500 บาท 
 2.3.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคาย                                780,000 บาท 

2.3.2 คาใชจายในการสํารวจ       30,000 บาท 
2.3.3 คาเบี้ยเลี้ยงครู         67,500 บาท 
2.3.4 คาใชจายในการเยี่ยมคาย       15,000 บาท 
2.3.5 คาใชจายในการจัดทําเลมสรุปการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน   3,000 บาท 
 

2.4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ        28,000 บาท 
 2.4.1 คาตอบแทนวิทยากร      24,000 บาท 
 2.4.2 คาเดินทางวิทยากร        4,000 บาท 
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3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจและตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย  หนวยวิจัยดานตาง ๆ  
เรียนรูเสนทางสูการเปนนักวิจัยหรือทิศทางการวิจัยท่ีหลากหลาย  เห็นบรรยากาศการ
ทํางานของนักวิจัย รับรูความกาวหนาของงานวิจัย เห็นคุณประโยชนและคุณคาของ
งานวิจัย เปนแนวทางในการทําโครงงาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
แผนงาน 
1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 

1. ไดรูจักหนวยวิจัยท่ีหลากหลาย 
2. ไดเห็นบรรยากาศการทํางานของนักวิจัยในสถานท่ีจริง 
3. พบปะนักวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการทําโครงงานหรือการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
4. ไดเรียนรูและสัมผัสบรรยากาศของความเปนไทย 
5. ไดเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ตัวช้ีวัด รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีในระดับมากข้ึนไปในหัวขอตอไปนี้ 

1. นักเรียนไดรูจักหนวยงานวิจัย/สถาบัน/องคกร ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยหรือ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนไดเรียนรูเสนทางการศึกษาหรือแนวทางการเปนนักวิจัยและไดเห็น
บรรยากาศของการทําวิจัย 

3. นักเรียนไดเห็นทิศทางหรือแนวโนมของงานวิจัยท่ีมีในปจจุบัน หรือในอนาคต 
4. นักเรียนไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
5. นักเรียนไดเรียนรู สัมผัสบรรยากาศของความเปนไทย 
6. นักเรียนไดเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และนักเรียนควรอนุรักษสิ่ง

เหลานี้ใหชนรุนหลังตอไป 
7. นักเรียนสามารถแนะนําใหคนอ่ืน ๆ ไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีมีคุณคาทางศิลปะ และ

วัฒนธรรมเหลานี้ได  
คาเปาหมาย  ไมนอยกวารอยละ 85 ของนักเรียนท่ีตอบแบบประเมิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
พ.ย.63 – ก.ย. 64 
 
 
 
 



42 
 

ภารกิจและตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

2. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรูวัตถุประสงคของภารกิจ : 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริง เสริมการเรียนรูใน
หองเรียนท้ังดานวิทยาศาสตรและศิลปะวัฒนธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตรท่ีแฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังรูจักและเขาใจวิถี
การดํารงชีวิตของคนในสังคมท่ีตางไปจากสังคมท่ีดํารงอยู 
แผนงาน 
1. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นม.4 ปการศึกษา 2564 
2. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นม.5 ปการศึกษา 2564 

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 
1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง เสริมการเรียนรูในหองเรียนท้ังดาน

วิทยาศาสตร และศิลปะวัฒนธรรม รวมท้ังรูจักและเขาใจวิถีดํารงชีวิตของคนใน
สังคมท่ีตางไปจากสังคมท่ีดํารงอยู 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน และวิทยาศาสตรท่ี
แฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน  

    ตัวช้ีวัด  
1. จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินวัดการเรียนรูจากสถานการณจริง 
2. จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแกปญหา และ

เสนอแนวทางแกปญหาไดโดยการสรางชิ้นงาน หรือ แบบจําลองในการแกปญหาท่ี
ไดจากบริบทของชุมชนหรือสถานท่ีจัดกิจกรรมคายวิชาการ 

 คาเปาหมาย 
1. นักเรียนทุกคนผานการประเมินวัดการเรียนรูจากสถานการณจริง ในระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนทุกคนผานการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแกปญหา และเสนอ

แนวทางแกปญหาในระดับดีข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
มิ.ย.  – ก.ย. 64 
 
 
 

3.  จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 
    วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู มุมมอง แนวคิด วิธีการทํางาน จาก
บุคคลท่ีมีความสามารถ หรือประสบความสําเร็จในหลากหลายอาชีพ อาทิ นักวิชาการ 
นักวิจัย นักธุรกิจ นักแสดง ศิลปน และนํามาปรับใชในการวางเปาหมายและการดําเนินชีวิต 

 แผนงาน  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 
เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 
1. ไดเห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลท่ีมีความสามารถ หรือประสบ

ความสําเร็จในหลากหลายอาชีพ 
2. ไดเห็นแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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ภารกิจและตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 ตัวช้ีวัด รอยละของจาํนวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการบรรยาย
พิเศษในระดับมากข้ึนไปในหัวขอตอไปนี้ 

1. นักเรียนไดเห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จใน
อาชีพ ซ่ีงสามารถนํามาปรับใชในการเรียน หรือการใชชีวิตของนักเรียนได 

2. นักเรียนไดเห็นแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
3. นักเรียนสามารถนําแนวคิดตาง ๆ ท่ีไดรับการการฟงบรรยายพิเศษมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 
 

 คาเปาหมาย      ไมนอยกวารอยละ 85 ของนักเรียนท่ีตอบแบบประเมิน 
 
 
 
 
 



4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน      วงเงินงบประมาณ 2,369,000   บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 93,000      93,000     -            -             -                93,000         

360           -                

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           122,000        122,000     -             -                122,000       

100               -                

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           -            -             187,000     187,000        187,000       

400            400               

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           -            -             148,000      148,000        148,000       

360             360               

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           -            -             30,000       865,500      895,500        895,500       

360            2,500          2,860            

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           -            -             30,000       865,500      895,500        895,500       

360            2,500          2,860            

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม 7,000        7,000       7,000       7,000         7,000         7,000         7,000          7,000            28,000         

50            50           50             50               50                 

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

งปม -           -            -             -                -               

-                

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -           -            -             -                -               

รวมทั�งสิ�น งปม -          100,000    -            100,000   7,000       122,000        -               129,000     -           -              7,000         7,000         247,000     155,000      1,731,000   2,133,000     2,369,000    

3. จดักิจกรรมการศึกษาดูงานวทิยเ์ชิงปฏิบติัการ

2. จดักิจกรรมการศึกษาดูงานวนันกัประดิษฐ์

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1.จดักิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงสังคมบูรณาการ

5. จดักิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับ

นกัเรียนชั�นม.4 ปีการศึกษา 2564

6. จดักิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับ

นกัเรียนชั�นม.5 ปีการศึกษา

7. จดักิจกรรมบรรยายพิเศษ

4. จดักิจกรรมศึกษางานวทิย-์สังคม
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

1. ผูรับผิดชอบ  ประธานคณะทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน   50,000      บาท 
2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   25,000      บาท 
2.2 คาตอบแทนและของท่ีระลึกวิทยากร                             15,000      บาท 
2.3 คาตอบแทนการทํางานวันหยุดหรือทํางานลวงเวลา   10,000      บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ วางแผน เตรียมการและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  

 

วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ในดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
      จัดกิจกรรม ท่ีสงเสริมนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม 

ต.ค. 63 - ก.พ. 64 
พ.ค. 64 – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในดาน
คุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด  นักเรียนที่รวมกิจกรรม ประเมินความพงึพอใจของการดําเนินการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในดานคุณธรรม 

จริยธรรม อยูในระดับดีข้ึนไป 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด รอยละ 75 นักเรียนที่รวมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ

ของการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรม พฒันาคุณธรรม จริยธรรม วงเงินงบประมาณ  50,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -       2,500   5,000    7,500    5,000         -        -        5,000    -       2,500   5,000    7,500    2,500   5,000      2,500   5,000      25,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        

งปม -       2,500   2,500    5,000    2,500         -        -        2,500    -       -       2,500    2,500    2,500   2,500      -       5,000      15,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -        

งปม -       -       2,500    2,500    2,500         -        -        2,500    -       -       2,500    2,500    -       2,500      -       2,500      10,000     

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม -       5,000   10,000  15,000  10,000       -        -        10,000  -       2,500   10,000  12,500  5,000   10,000    2,500   12,500    50,000     

3. ค่าตอบแทนการทาํงานวนัหยดุหรือ

ทาํงานล่วงเวลา

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. จดักิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม		

2. ค่าตอบแทนและของที�ระลึกวทิยากร

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
 

1.  ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
 

2. งบประมาณ                              280,000.00 บาท 

2.1 คาใชจายการจัดคายโรงเรียนรักการอาน และโรงเรียนในพระราชดําริ   

โรงเรียนขยายโอกาส ท้ังสิ้น 3 คายๆละ 20,000 บาท      

0,000.00     บาท 

2.2 คาใชจายการจัดคายโรงเรียนในทองถ่ินไป-กลับ 7 คายๆละ 20,000 บาท    140,000.00 บาท 

2.3 คาใชจายการจัดกิจกรรมหรือคายท่ีนักเรียนขอจัดข้ึนเอง 1 คายๆ ละ 20,000 บาท 20,000.00 บาท 

2.4 คาใชจายการจัดกิจกรรมจิตสาธารณในชุมชน : ศาสนสถานและ 

สถานสงเคราะห 3 ครั้ง 

60,000.00 บาท 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.กิจกรรมจัดคายบําเพ็ญประโยชน   
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. กิจกรรมจัดคายบําเพ็ญประโยชน ลักษณะคายพ่ีชวยนองหรือเพ่ือนชวยเพ่ือน ใหกับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  
 

 ตัวช้ีวัด  
 1. รอยละ  75 ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน ประเมินความ 

พึงพอใจของการดําเนินการจัดคายประโยชนวาสงเสริมความเปนผูนํา ความคดิสรางสรรค 

การบริหารจัดการในการจดัคายประโยชน และความเสียสละ อยูในระดับดีข้ึนไป 

2. รอยละ 75 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของการรวมกิจกรรมคาย

บําเพ็ญประโยชนวาสามารถปลกูฝงใหสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและSocial 

Science อยูในระดับดีข้ึนไป 

3. มีการจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน ครบตามที่วางแผนประเภทคาย ไดแก ประเภท

คายในทองถ่ิน และ/หรือรักการอานและ/หรือคายโรงเรียนในพระราชดําริและ/หรือ

โรงเรียนขยายโอกาส 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน 
1. สงเสริมความเปนผูนาํ ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการในการจัดคายประโยชน และ

ความเสียสละ  ใหกับนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. สงเสริมและปลูกฝงความสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละSocial Scienceใหกับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนตน 

3. สามารถจัดกิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชน ไดหลากหลายประเภทการจัดคาย 

พ.ย.62–ก.พ.63 



48 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ ศาสนสถานและสถานสงเคราะห สงเสริมให
นักเรียน มีความเสียสละ  รูจักบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชนและสังคม 

 

 ตัวช้ีวัด  
 1. รอยละ 75 ของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมในแตละครั้งท่ีจัด ประเมินประโยชนท่ีไดรับ

จากการรวมกิจกรรมจิตสาธารณะอยูในระดับดีข้ึนไป 
2. จัดกิจกรรมจิตสาธารณในชุมชน : ศาสนสถานและสถานสงเคราะหจํานวน  

3  ครั้ง 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน  สงเสริมใหนักเรียน มีความเสียสละ  รูจักบําเพ็ญประโยชน
เพ่ือชุมชนและสังคม 

ต.ค.62–ส.ค.63 

2.สงเสริมใหนักเรียนเสนอขอจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือคายดวยตนเอง เพ่ือการ

แสดงออกถึงการมีจิตอาสา  

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือคายท่ีสงเสริมใหนักเรียนเสนอขอจัดดวยตนเอง   

 ตัวช้ีวัด  
จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือคายท่ีสงเสริมใหนักเรียนเสนอขอจัดดวยตนเอง 

จํานวน 5  กิจกรรม 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน   
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 

ต.ค.62–ก.ย.63 

 



4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรมพฒันาจิตอาสา       วงเงนิงบประมาณ 280,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -         200,000  200,000   -          200,000   

เป้าหมายดาํเนินการ -         -           -          -           

งปม 23,000  23,000    2,000      2,000       25,000  25,000    15,000  15,000  -          30,000      80,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -         -           -          -           

รวมทั�งสิ�น งปม -      23,000  -      23,000    -    202,000  -        202,000   -      -      25,000  25,000    15,000  15,000  -          30,000      280,000   

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. กิจกรรมจดัค่ายบาํเพญ็ประโยชน์ ส่งเสริมให้

นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีความ

เสียสละ  ไดจ้ดัค่ายพี�ช่วยนอ้ง ใหก้บันกัเรียน

ระดบัประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

2. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและ 

ศาสนสถานและสถานสงเคราะห์ ส่งเสริมให้

นกัเรียน มีความเสียสละ  รู้จกับาํเพญ็ประโยชน์

เพื�อชุมชนและสังคม

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.04 กิจกรรมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 
 
2. งบประมาณ                              125,000 บาท 

2.1 คายจัดทําปายนิเทศแสดงถึงความสําคัญในวันสําคัญตางๆ 5,000 บาท 
2.2 คาใชจายตาง ๆในพิธีสงฆ (ไทยธรรม,ถวายพระ,เลี้ยงพระ,ใสบาตร) 30,000 บาท 
2.3 คาวัสดุท่ีใชประดับตกแตงพิธีและวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนในพิธี 30,000 บาท 
2.4 คาใชจายในการรวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆกับหนวยงานภายนอก 60,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2563 

 

ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.จัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญและวันนักขัตฤกษเพ่ือสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทย 
วัตถุประสงคของภารกิจ    เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาลกัษณะนิสัย ไดรวมทาํกิจกรรม
ตามแบบแผนและพิธีการอันถูกตองตามธรรมปฏิบัติ  โดยการนาํกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ มา
เปนหนึ่งในการพฒันาจิตสาํนึกความเปนไทยและความเปนประชาธปิไตย เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญและรําลึกถึงชวงเวลาและเหตุการณในวันสําคัญที่ทางราชการกําหนดข้ึนตลอดจน
วันสําคัญตาง ๆ เพื่อสรางความศรัทธา เทิดทูนปกปองและรักษาไวซึ่งสถาบนัชาติ ศาสนาพระ
มหากษัตริย และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1.จัดกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญท่ีโรงเรียนกําหนดและวันสําคัญของชาติพรอมท้ังนํา
นักเรียนและครูรวมงานวันสําคัญท่ีหนวยงานภายนอกจัด 
เปาหมายการดําเนินงาน  ใหประสบการณในการรวมกิจกรรมและแสดงออกถึง ความ
กตัญูและภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติและสงเสริมคุณธรรรม จริยธรรมใหแก
นักเรียนของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ผลการประเมินของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ  
คาเปาหมาย  
1. ผลการประเมินของนักเรียนในแตละกิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.00 

2. จัดทําปายนิทรรศการ/นิเทศ ตามจุดตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน และหนวยงานภายนอก
เพ่ือใหความรูนักเรียนหรือประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับวันสําคัญนั้นๆ 
เปาหมายการดําเนินงาน : นักเรียนหรือประชาชนท่ัวไปไดรับความรูเก่ียวกับวันสําคัญ
และวันนักขัตฤกษ 
ตัวช้ีวัด : จัดปายนิทรรศการ/นิเทศ เพ่ือใหความรูนักเรียนเก่ียวกับวันสําคัญแตละครั้ง
แสดงตามจุดตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 
คาเปาหมาย ไมนอยกวา 13 วันสําคัญฯตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 

2.จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
วัตถุประสงคของภารกิจ    เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเอง และเคารพสิทธขิองผูอ่ืน  ปลูกฝงใหมีความรัก

ชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก และกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวของกับหลัก

ประชาธิปไตย 

เปาหมายการดําเนินงาน  นกัเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับความเปนประชาธิปไตย 
และเสริมสรางบรรยากาศความเปนประชาธปิไตยในชีวติประจาํวัน 
ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  
คาเปาหมาย: ผลการประเมินของนักเรียนในแตละกิจกรรมมีคาเฉลี่ยในระดับ 3.00 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

3.จัดทําคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 
วัตถุประสงคของภารกิจ    เพื่อสรางองคความรูในการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 
ใหเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
จัดทําคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 
เปาหมายการดําเนินงาน  มีคูมือจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษได ซ่ึงแสดงถึง
ข้ันตอนกําหนดการและวิธีการจัดกิจกรรมแตละวันนักขัตฤกษเพ่ือสามารถใหผูสนใจได
ศึกษาและปฏิบัติตาม 
ตัวช้ีวัด  มีคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษได ครอบคลุม
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตลอดป 
คาเปาหมาย: มีคูมือจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 



4 .แผนการดาํเนินงาน กจิกรรมจิตสํานึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย      วงเงินงบประมาณ  125,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1 จดักิจกรรมสร้างจิตสาํนึกความเป็นไทยและ

ความเป็นประชาธิปไตยในวนัสาํคญัที�โรงเรียน

กาํหนดและวนัสาํคญัของชาติพร้อมทั�งนาํ

นกัเรียนและครูร่วมงานวนัสาํคญัที�หน่วยงาน

ภายนอกจดั

งปม 3,000   2,000   4,500      9,500       7,000    2,000    -        9,000    -      2,000   16,000  18,000    55,500  25,000  3,000   83,500    120,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -           -        -          -           

2. จดัทาํป้ายนิทรรศการ/นิเทศ ให้ความรู้นกัเรียน

เกี�ยวกบักิจกรรมสร้างจิตสาํนึกความเป็นไทย

และความเป็นประชาธิปไตยแต่ละครั� งแสดงตาม

จุดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนและหน่วยงาน

งปม 500      500         1,000       500       500       1,000   500       1,500      1,000    500       500      2,000      5,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -        -          -           

รวมทั�งสิ�น งปม 3,500   2,000   5,000      10,500      7,000    2,500    -        9,500    -      3,000   16,500  19,500    56,500  25,500  3,500   85,500    125,000    

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.05 กิจกรรมสงเสริมสขุภาพกายและใจ 

 

1. ผูรับผิดชอบ  งานสุขภาพอนามัยและคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน 511,000 บาท 
 2.1 กีฬาภายใน (บาสสายชั้น)            9,000 บาท 

2.2 กีฬาภายใน (กีฬาสี)       116,000 บาท 
2.3 อุปกรณกีฬาสงเสริมการออกกําลังกาย     114,000 บาท 
2.4 คาทํางานลวงเวลาและวันหยุดเสาร – อาทิตยของศูนยกีฬา  186,000 บาท     
2.5 คาสารเคมี / อุปกรณสิ้นเปลืองสระวายน้ํา / ตรวจเช็คระบบสระวายน้าํ   86,000 บาท   
2.6 โครงการเลนน้ําไดวายน้ําเปน  
         

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ จัดกิจกรรมออกกําลังกายใหนักเรียนท้ังกิจกรรมกีฬาสี         การแขงขัน
บาสเกตบอลสายชั้น และอ่ืน ๆ โดยมีเกณฑข้ันต่ําท่ีนักเรียนตองทํากิจกรรม เพ่ือฝกนักเรียน
ใหมีอุปนิสัยรักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหเขมแข็งท้ังกายและใจ  และสงเสริมให
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกําลังกายตามความ
ถนัดความสนใจ 
 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ   เพ่ือสรางอุปนิสัยในการออกกําลังกายและสงเสริมใหนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1. กีฬาภายใน (บาสสายชั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
ก.ค. - ส.ค. 2564 

เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนแสดงออกถึง สงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา 
มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะผูดู ผูเลน และกองเชียร 
 

ตัวช้ีวัด  รอยละ 80 ของนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น สิ่งท่ีนักเรียนไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ดานแสดงออกถึงสงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา มี
บทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะผูดู ผูเลน และกองเชียร  
 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ตอสิ่งท่ีนักเรียนไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ดานแสดงออกถึงสงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา มี
บทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะผูดู ผูเลน และกองเชียร ไมนอยกวารอย 
80 ข้ึนไป  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

2. กีฬาภายใน (กีฬาสี)  
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนแสดงออกถึง สงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา 
มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะ ผูดู ผูเลน และกองเชียร 
 

พ.ย. - ธ.ค. 2563 

ตัวช้ีวัด   รอยละ 80 ของนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น สิ่งท่ีนักเรียนไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมกีฬาสี ดาน แสดงออกถึงสงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา มีบทบาทและมี
สวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะผูดู ผูเลน และกองเชียร 
 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  นักเรียนมีการแสดงออกถึง สงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจ
นักกีฬา มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาท้ังในฐานะ ผูดู ผูเลน และกองเชียร ไม
นอยกวารอย 80 ข้ึนไป          

 

  3. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
เปาหมายกิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ ปลูกฝงการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให
เขมแข็งท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

 
ต.ค.63 - ก.ย. 64 

ตัวช้ีวัด   
1. รอยละ 100 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายผานเกณฑข้ันต่ําท่ีโรงเรียน

กําหนด ไมนอยกวา 40 ครั้ง ๆ ละไมต่ํากวา 45 นาที/ภาคเรียน (หลักสูตรป
การศึกษา 2561) 

2. รอยละ 100 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายผานเกณฑข้ันต่ําท่ีโรงเรียน
กําหนด ไมต่ํากวา 30 /ภาคเรียน (หลักสูตรปการศึกษา 2562) 

3. นักเรียนมาเขาใชบริการศูนยกีฬาในชวงเปดเทอม เฉลี่ยไมนอยกวา 1,000 คน/
เดือน 

4. รอยละ 50 ข้ึนไปของนักเรียนออกกําลังกายและเลนกีฬา ตามความสมัคร สนใจ      
โดยเขาใชบริการศูนยกีฬา มีสุขภาพท่ีดีข้ึน (มีคา BMI อยูในระดับปกติ)   

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. มีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายผานเกณฑข้ันต่ําท่ีโรงเรียนกําหนด      

ไมนอยกวา 40 ครั้ง ๆ ละไมต่ํากวา 45 นาที/ภาคเรียน (หลักสูตรปการศึกษา 
2561)รอยละ 100 

2. มีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายผานเกณฑข้ันต่ําท่ีโรงเรียนกําหนด       
ไมนอยกวา 30 ครั้ง ๆ ละไมต่ํากวา 60 นาที/ภาคเรียน (หลักสูตรปการศึกษา 
2562 )รอยละ 100 

3. มีนักเรียนมาเขาใชบริการศูนยกีฬาในชวงเปดเทอม เฉลี่ยไมนอยกวา1,000 คน/
เดือน 

4. มีนักเรียนออกกําลังกายและเลนกีฬา ตามความสมัคร สนใจ  โดยเขาใชบริการ
ศูนยกีฬาและเปนผูท่ีมีสุขภาพท่ีดีข้ึน (มีคา BMI อยูในระดับปกติ) รอยละ 50ข้ึนไป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

4. เลนน้ําไดวายน้ําเปน  
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู ตระหนักและมีทักษะพ้ืนฐานการวายน้ํา  เอาชีวิต
รอดจากการจมน้ําในสถานการณตาง ๆ 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 

ตัวช้ีวัด   รอยละ 60 ข้ึนไปของนักเรียนท่ีวายน้ําไมเปน สามารถมีทักษะพ้ืนฐานการวายน้ํา 
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา ผานระยะ 50 ม.  
 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  มีนักเรียนท่ีวายน้ําไมเปน สามารถมีทักษะพ้ืนฐานการวายน้ํา เอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ํา ผานระยะ 50 ม. รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักาย      วงเงนิงบประมาณ 511,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -          -        -          9,000    9,000       9,000       

คน 13         13            13            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม 116,000   116,000   -        -          116,000   

คน 13            13            -        -          -          13            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม 28,500     28,500     28,500  28,500  28,500  28,500     28,500  28,500     114,000   

คน 13            13            13         13         13         13            13         13            52            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม 20,000     20,000  20,000  60,000     20,000  20,000  40,000  6,000    20,000  26,000     20,000  20,000  20,000  60,000     186,000   

คน 60            60         60         180          60         60         120       32         60         92            60         60         60         180          572          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม 20,000     1,500    21,500     20,000  1,500    21,500  20,000  1,500    21,500     20,000  1,500    21,500     86,000     

คน 1              1           1              1           1           2           1           1           2              1           1           2              7              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม -          -        -          -          -          

คน 2           2           4              2           2           4           2           2              2           2           2           6              16            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -        -          -          

งปม 184,500   20,000  21,500  226,000   68,500  20,000  1,500    90,000  48,500  6,000    21,500  76,000     77,500  20,000  21,500  119,000   511,000   

คน 87            62         63         211          76         62         1           139       14         32         63         109          89         62         63         214          673          

6. โครงการเล่นนํ�าไดว้า่ยนํ�าเป็นเนน้ความ

ปลอดภยั

รวมทั�งสิ�น

รวม

1.กิจกรรม บาสเกตบอลสายชั�น

2. กิจกรรม กีฬาสี

3. กิจกรรม อุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการออก

กาํลงักาย

4. ค่าทาํงานล่วงเวลาและวนัหยุด วนัเสาร์ - 

วนัอาทิตยข์องศูนยกี์ฬา

5. กิจกรรมสระวา่ยนํ�า

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

 
1. ผูรับผิดชอบคณะทํางานจัดกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 
 
2. งบประมาณ                1,799,000  บาท 

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ เคมี                                      164,000    บาท 
2.2 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ชีววิทยา                                  

 
284,800    บาท

 2.3 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ฟสิกส                               

 
196,200     บาท

 2.4 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ คณิตศาสตร                                    

 
182,000     บาท

 2.5 กิจกรรมโอลิมปกวชิาการ คอมพิวเตอร                                     

 
272,800        บาท

 2.6 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ดาราศาสตร                                     

 
316,000       บาท

 2.7 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ                                     

 
246,000       บาท

 2.8 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ภูมิศาสตร                                     

 
183,000       บาท

  
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ สงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหได
พัฒนาดานวิชาการตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. สงเสริมใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยโอลิมปกวิชาการ สอ

วน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส คณิตศาสตร ดาราศาสตร คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลก 

มีโอกาสไดรับการพัฒนาตามความถนัดเต็มตามศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล 

ท้ังในดานทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหา

ท่ีซับซอนไดและมีความพรอมท่ีจะเขารับการคัดเลือกไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระหวางประเทศ  

2. สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกท่ีดีของนักเรียนโอลิมปกวิชาการในการ

ตอบแทนสังคมจากโอกาสท่ีไดรับจากโครงการ  

 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ 

เปาหมายของกิจกรรม ไดนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพในการเขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ตัวช้ีวัด 
- จํานวนนักเรียนท่ีสนใจสมัครสอบคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ 

- จํานวนนักเรียนท่ียืนยันสิทธิ์เขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ  

คาเปาหมาย 
- มีจํานวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการเฉลี่ยแต

ละวิชาไมนอยกวา 60 คน 

-  มีจํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการเฉลี่ยแตละวิชา

ไมนอยกวารอยละ 60 ของนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ  

ก.ค. – ส.ค. 64 

2. การจัดการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

ใน 7 วิชา (คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร คอมพิวเตอร และ

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ) 

เปาหมายของกิจกรรม นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตรธรรมนูญโอลิมปก
วิชาการของแตละวิชา 
 

ตัวช้ีวัด จํานวนนักเรียนท่ีผานการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม และภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2563 ใน 7 วิชา 
 

คาเปาหมาย นักเรียนสนใจท่ีจะเขาคายในเดือนมีนาคม – เมษายน รอยละ 80 ของ
นักเรียนในโครงการ 
 

ต.ค. – มี.ค 64 

3. การจัดคายโอลิมปกวิชาการ สอวน. ใน 7 วิชา (คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส ดาราศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ) 

เปาหมายของกิจกรรม 
- นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตรธรรมนูญโอลิมปกวิชาการ คายของแต

ละวิชา 

- คัดเลือกผูแทนศูนยเพ่ือไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด 
- จํานวนนักเรียนท่ีผานคายโอลิมปกวิชาการ สอวน.  

- จํานวนนักเรียนผูแทนศูนยเพ่ือไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 

 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

คาเปาหมาย 
- มีนักเรียนท่ีผานคายโอลิมปกวิชาการ สอวน. เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดย

นักเรียนมีผลการสอบวัดความรูและทักษะไมนอยกวารอยละ 75 ของคะแนน

สอบท้ังหมด 

- มีนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกผูแทนศูนยเพ่ือไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระดับชาติ วิชาละ 6 คน  

4. เตรียมความพรอมและนํานักเรียนผูแทนศูนย สอวน. เขารวมการแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับชาติ 
เปาหมายของกิจกรรม นักเรียนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ มีความพรอมในดานทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติกอนการเขารวมการ
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  
 

ตัวช้ีวัด 
- จํานวนนักเรียนผูแทนศูนยท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการเขารวมการแขงขัน

โอลิมปกระดับชาติ 

- จํานวนนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาอบรมในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจาํป 

พ.ศ. 2563 (ยกเวนวิชาดาราศาสตร) 

คาเปาหมาย 
- นักเรียนผูแทนศูนยท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการเขารวมการแขงขันโอลิมปก

ระดับชาติเฉลี่ยวิชาละไมนอยกวา 4 คน 

- นักเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปก

วิชาการระหวางประเทศ โดย สสวท. จํานวนท้ังสิ้นไมนอยกวา 20 คน 

เม.ย. – มิ.ย.64 

5. การสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนโอลิมปกวิชาการในการตอบแทนสังคม 
เปาหมายของกิจกรรม สรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมและตอบแทนสังคมของนักเรียน
โอลิมปกวิชาการจากโอกาสและความรูท่ีไดรับการพัฒนาในโครงการโอลิมปกวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในโครงการโอลิมปกวิชาการเปนผูนําหรือมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือถายทอดความรูทางวิชาการ  
 

คาเปาหมาย มีกิจกรรมถายทอดความรูทางวิชาการท่ีริเริ่มโดยนักเรียนในโครงการ
โอลิมปกวิชาการ 

ต.ค. 63– ก.ย. 64  

 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรมโอลมิปิกวชิาการ        วงเงินงบประมาณ  1,799,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาเคมี งปม 46,800     -         13,000        59,800     10,000   -           71,800     81,800     2,000       -         3,000     5,000       -            2,400     15,000    17,400       164,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

2. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาชีววทิยา งปม 50,800     10,000   60,000        120,800    10,000   -           92,000     102,000    50,000     5,000     -         55,000     4,000        3,000     -         7,000         284,800       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

3. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาฟิสิกส์ งปม 50,800     -         40,000        90,800     15,000   -           60,000     75,000     5,000       -         3,000     8,000       20,000       2,400     -         22,400       196,200       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

4. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ งปม 47,800     -         12,000        59,800     5,000     -           57,200     62,200     55,000     -         -         55,000     -            5,000     -         5,000         182,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

5. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาคอมพิวเตอร์ งปม 38,600     -         38,000        76,600     5,000     -           116,800    121,800    2,000       -         -         2,000       70,000       2,400     -         72,400       272,800       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

6. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาดาราศาสตร์ งปม 93,100     -         6,000          99,100     -         -           147,000    147,000    40,000     -         -         40,000     24,000       2,700     3,200      29,900       316,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

7. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาวทิยาศาสตร์

โลกและอวกาศ

งปม 68,400     -         -              68,400     8,000     -           144,000    152,000    2,000       19,000   3,000     24,000     -            1,600     -         1,600         246,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

8. กิจกรรมโอลิมปิกวชิาการวชิาภูมิศาสตร์ งปม 81,200     -         40,000        121,200    -         -           -           -           8,000       -         -         8,000       3,200        1,600     3,200      8,000         137,200       

เป้าหมายดาํเนินการ -           -           -           -              

รวมทั�งสิ�น งปม 477,500    10,000   209,000      696,500    53,000   -           688,800    741,800    164,000    24,000   9,000     197,000    121,200     21,100   21,400    163,700     1,799,000    

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.07 กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน 

 

 
1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานประสานงานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร           รวมเปนเงิน     300,000       บาท 

2.1 คาใชจายในการสงเสริมการทาํโครงงานของนักเรียน   

2.1.1 สาขาวิชาฟสิกส 
2.1.2 สาขาวิชาเคม ี
2.1.3 สาขาวิชาชวีวิทยาและวทิยาศาสตรสุขภาพ 
2.1.4 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 
2.1.5 สาขาวิชาศิลปศาสตรและสาขาวชิาภาษาตางประเทศ 

35,000  
75,000 

110,000 
52,000 
25,000 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

2.2 คาวัสดุสาํนักงานและอ่ืน ๆ 3,000 บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ การสงเสริมการทําโครงงานของนักเรียน 
 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษากระบวนการวิจัย ฝกฝนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และมีจิตวิทยาศาสตร 
 

 

1. การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   ต.ค.63 - ก.ย.64 

เปาหมายกิจกรรม  เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทําโครงงาน และมีเจตคติที่ดี
ตอการทําวิจัย  
 

ตัวช้ีวัด   
1. ผลการประเมินในรายวชิาโครงงาน  
2. ผลการประเมินเจตคติตอการทาํโครงงาน/วิจยั 
3. จํานวนนักเรียนทีผ่านการประเมินในรายวชิาโครงงาน มีการทาํโครงงานตอยอดหรือ

พัฒนางานใหม เพื่อสะทอนเจตคติที่ดีตอการทําวิจัย 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. รอยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินในรายวชิาโครงงานในระดับดีมาก  
2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติตอการทําโครงงาน/วจิัยในระดับที่ดีมาก 
3. รอยละ 10 ของนักเรียนที่ผานการประเมินในรายวิชาโครงงาน มีการทําโครงงานตอ

ยอดหรือพัฒนางานใหม 

 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมส่งเสริมการทําโครงงาน วงเงินงบประมาณ  300,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. แผนงาน การจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

งปม 3,000   5,000   5,000    13,000  -            10,000  -        10,000   -       -       -       -         2,000     10,000   -       12,000    35,000     

งปม 15,000 3,000   2,000    20,000  5,000        20,000  -        25,000   -       -       -       -         5,000     25,000   -       30,000    75,000     

งปม 10,000 10,000 10,000  30,000  5,000        30,000  35,000   -       -       10,000 10,000   5,000     30,000   -       35,000    110,000   

งปม 2,000   -       -        2,000    -            25,000  -        25,000   -       -       -       -         -         25,000   -       25,000    52,000     

งปม 2,000   3,000   -        5,000    -            10,000  -        10,000   -       -       -       -         -         10,000   -       10,000    25,000     

เป้าหมายดําเนินการ -        -         -         -          

งปม -       -       500       500       500           500       -        1,000     -       500      -       500        -         500        500      1,000      3,000       

เป้าหมายดําเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 32,000 21,000 17,500  70,500  10,500      95,500  -        106,000 -       500      10,000 10,500   12,000   100,500 500      113,000  300,000   

1.4 แผนงานการจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของนกัเรียนสาขา

คณิตศาสตร์และวิทยาการคาํนวณ

1.5 แผนงาน การจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของนกัเรียนสาขาศิลป

ศาสตร์และสาขาภาษาต่างประเทศ

2. แผนงาน ค่าวสัดุสาํนกังานและอื�น ๆ

ไตรมาส 4
รวม

1.1 แผนงาน การจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของนกัเรียนสาขาฟิสิกส์

1.2 แผนงาน การจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของนกัเรียนสาขาเคมี

1.3 แผนงานการจดัการเรียนการสอน

วิชาโครงงานของนกัเรียนสาขา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.08 กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน 

 
1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานสรรหาและคัดเลือกผลงานวิชาการของนักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังในและตางประเทศ 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน       280,000      บาท 

2.1 คาใชจายในการสงเสริมใหนักเรียนสงขอเสนอโครงงานเพ่ือขอรับทุนไปยัง
หนวยงานภายนอก 

20,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการเผยแพรผลงานวิชาการของนักเรียนสูสาธารณะ 256,000 บาท 

2.3 คาวัสดุสาํนักงานและอ่ืน ๆ 4,000 บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ สรรหากิจกรรมวิชาการท้ังในและตางประเทศเพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานดานวิชาการ คัดเลือกผลงานวิชาการ ประสานงาน และเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 
 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงาน
ทางดานวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

 

1. การสงเสริมใหนักเรียนสงขอเสนอโครงงานเพ่ือขอรับทุนไปยังหนวยงานภายนอก ต.ค.63 - ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม    เพ่ือใหนักเรียนไดฝกเขียนขอเสนอโครงงานท่ีมีคุณภาพ เรียนรูการเขียน
ขอเสนอโครงงานเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับ
ทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับการทําโครงงาน 
ตัวช้ีวัด   

1. จํานวนขอเสนอโครงงานท่ีสงเพ่ือขอรับทุนจากหนวยงานภายนอก  
2. จํานวนขอเสนอโครงงานท่ีไดรบัทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. จํานวนขอเสนอโครงงานท่ีสงเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ไมนอย

กวารอยละ 70 ของจํานวนโครงงานท้ังหมด  
2. จํานวนขอเสนอโครงงานท่ีไดรบัทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ไมนอยกวารอย

ละ 40 ของจํานวนโครงงานท่ีสงเพ่ือขอรับทุนวิจัย 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

2. การสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงงานตอสาธารณะ ต.ค.63 - ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร สื่อสารแนวคิด
และความรูท่ีไดจากการทําโครงงาน/นวัตกรรม แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
 

ตัวช้ีวัด  จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ  
 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด โครงงานของนักเรียนทุกโครงงานไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ  
 
3. การสงเสริมใหนักเรียนนําผลงานวิชาการไปประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ต.ค.63 - ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการเขารวมประกวดผลงานวิชาการ
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเปนแรงผลักดันใหนักเรียนพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด   
1. จํานวนผลงานวิชาการของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติ  
2. จํานวนผลงานวิชาการของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. ผลงานวิชาการของนักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติ ไมนอยกวารอย

ละ 40 ของจํานวนโครงงานท่ีสงเขารวมประกวด 
2. ผลงานวิชาการของนักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ ไมนอยกวา

รอยละ 65 ของจํานวนโครงงานท่ีสงเขารวมประกวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน วงเงินงบประมาณ  280,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -       8,000   -        8,000    8,000         -        4,000    12,000  -       -       -       -         -       -         -       -          20,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        

งปม -       10,000 41,000  51,000  12,000      -        5,000    17,000  30,000 89,000 -       119,000  55,000 4,000      10,000 69,000    256,000   

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -         

งปม 500      -       500       1,000    500            500       500       1,500    -       500      -       500         -       500         500      1,000      4,000       

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 500      18,000 41,500  60,000  20,500      500       9,500    30,500  30,000 89,500 -       119,500  55,000 4,500      10,500 70,000    280,000   

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. ค่าทาํงานวนัหยดุ/ค่าทาํงาน

ล่วงเวลา/ค่าวสัดุและอื�นๆ

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การส่งเสริมใหน้กัเรียนส่งขอ้เสนอ

โครงงานเพื�อขอรับทุนไปยงัหน่วยงาน

2. การส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่

โครงงานต่อสาธารณะ และการ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํผลงานวชิาการ

ไ
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.09 กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาต ิ 

(Thailand International Science Fair 2021) 
 

1.  ผูรับผิดชอบ   คณะกรรมการจัดงาน Thailand International Science Fair 2021 
 

2. งบประมาณ   5,000,000 บาท 

2.1 คาใชจายสําหรับการประชาสัมพันธการจัดงาน เอกสารสูจิบัตร ของท่ีระลึก  800,000 บาท 
2.2 คาใชจายสําหรับจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การนําเสนอโครงงาน  

การบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ สําหรับนักเรียนในงาน คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของครูและเจาหนาท่ี 1,350,000 บาท 

2.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ คาท่ีพักรับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม 2,450,000 บาท 

     2.4 คาใชจายในการบริหารจัดการการจัดงานและพิธีรับเสด็จ 400,000 บาท 
 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในระดับนานาชาต ิ
 

ตุลาคม 2563 - 
มกราคม 2564 

 วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนและครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนท่ีเนนการจัดการเรียนการสอน
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในประเทศและตางประเทศ ไดมีโอกาสฝกทักษะ
การนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 
ตลอดจนเสริมสรางมิตรภาพและความรวมมือทางวิชาการระหวางผูเขารวมงาน 
 

 ตัวช้ีวัด :  
1. จํานวนของผูเขารวมงานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ ท่ีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
โอกาสไดฝกทักษะการนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นเชิงวิชาการ
อยางสรางสรรคและสรางประสบการณการเรียนรูใหมในระดับมาก  
 

2. จํานวนของผูเขารวมงานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการไดสรางมิตรภาพและ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางผูเขารวมงาน ในระดับมาก 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
เปาหมายการดําเนินงาน :  
1. รอยละ 80 ข้ึนไป ของผูเขารวมงานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
โอกาสไดฝกทักษะการนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นเชิงวิชาการ
อยางสรางสรรคและสรางประสบการณการเรียนรูใหมในระดับมาก  

2. รอยละ 80 ข้ึนไป ของผูเขารวมงานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการได
สรางมิตรภาพและความรวมมือทางวิชาการระหวางผูเขารวมงาน ในระดับมาก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4. แผนการดาํเนินงาน กิจกรรมการนําเสนอผลงานวชิาการของนักเรียน วงเงินงบประมาณ  5,00,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -       300,000    500,000     800,000     -        -             -       -       -       -         -       -         -       -          800,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -             

งปม -       350,000    800,000     1,150,000  200,000        -        200,000      -       -         -          1,350,000  

เป้าหมายดาํเนินการ -             -             -         

งปม -           1,450,000  1,450,000  1,000,000     1,000,000   -       -       -         -       -          2,450,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -           400,000     400,000     -             -       -       -         -       -          400,000     

รวมทั�งสิ�น งปม -       650,000    2,750,000  3,800,000  1,200,000     -        -        1,200,000   -       -       -       -         -       -         -       -          5,000,000  

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการการ

จดังานและพิธีรับเสด็จ

3. ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที� 

ยานพาหนะ ค่าที�พกัรับรอง ค่าอาหาร

และเครื�องดื�ม

กิจกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

1. การประชาสมัพนัธ์การจดังาน 

เอกสารสูจิบตัร ของที�ระลึก

2. ค่าใชจ่้ายจดักิจกรรมทางวิชาการ 

อาทิการนาํเสนอโครงงาน การ

บรรยายพิเศษ การจดักิจกรรมอื�นๆ 

ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ ค่าตอบแทน

การปฏิบติังานของครูและเจา้หนา้ที�

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.10 กิจกรรม STEM Challenge 

 

1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู : กิจกรรม STEM Challenge 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน 75,000      บาท 

2.1 คาวัสดุอุปกรณสําหรับการสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม            30,000      บาท 
2.2 คาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการแขงขัน                                37,000      บาท 
2.3 คาทํางานลวงเวลาสําหรับเจาหนาท่ีประจําโรงฝกงาน       6,000      บาท 
2.4 คาอาหารวางกรรมการตัดสินผลงาน                                       2,000      บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ภารกิจ 
จัดกิจกรรม STEM Challenge สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โดย

ใชการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) มาแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

 

วัตถุประสงคของภารกิจเพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร มีความคิดสรางสรรค 
สามารถแกปญหาภายใตขอจํากัดตาง ๆ ได และฝกการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม STEM Challenge 

ต.ค.63 – ธ.ค. 63 
และ 

เม.ย.64 – ก.ย. 64 เปาหมายกิจกรรม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม STEM Challenge และเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
ตัวช้ีวัด ไดรับการอนุมัตโิครงการจัดกิจกรรม STEM Challenge 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด ภายในเดือนตุลาคม 2563 
2. จัดกิจกรรม STEM Challenge ต.ค.63 – ธ.ค. 63 

และ 
ม.ค. 64 – ก.พ. 64 

เปาหมายกิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจําปการศึกษา 2563 
ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของจาํนวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักเรียนท่ีสามารถแกปญหาไดตาม
เกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนด 

2. รอยละของจํานวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักเรียนท่ีไดรับผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป (ระดับดี หมายถึง ไดรับคะแนนประเมิน ไมนอยกวา รอยละ 70 
ของคะแนนเต็ม) 

3. รอยละของจาํนวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด 

1. ไมนอยกวา รอยละ 90 
2. ไมนอยกวา รอยละ 40 
3. ไมนอยกวา รอยละ 100 
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ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

3. สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม STEM Challenge ก.พ. 64 – มี.ค. 64 
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม STEM 
Challenge ประจําปการศึกษา 2563 
 

ตัวช้ีวัด สงรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจาํป
การศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียน 
 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม STEM Challenge วงเงนิงบประมาณ 75,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -       -        -        -        -           -        -        -        -       -       -        -        -       -          -       -          -           

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        

งปม -       30,000  3,000    33,000  3,000       39,000  -        42,000  -       -       -        -        -       -          -       -          75,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -        

งปม -       -        -        -        -           -        -        -        -       -       -        -        -       -          -       -          -           

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม -       30,000  3,000    33,000  3,000       39,000  -        42,000  -       -       -        -        -       -          -       -          75,000     

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. สรุปผลการดาํเนินการจดักิจกรรม 

STEM Challenge

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. ประชุมคณะทาํงานเพื�อวางแผนการ

จดักิจกรรม STEM Challenge

2. จดักิจกรรม STEM Challenge
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.11 กิจกรรมคายปรับพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนช้ัน ม. 4 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรมคายปรับพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้น ม. 4 
   
2. งบประมาณ    350,000     บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  กิจกรรม
ปรับพ้ืนฐาน สรางระเบียบวินัย  การอยูรวมกัน 

120,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการอยูหอพัก         150,000 บาท 
2.3 คาตอบแทนการทํางานวันหยุด/การทํางานลวงเวลา 80,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564  

 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ภารกิจ การปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม. 4 ดานระเบียบวินัย การอยูรวมกันและการเรียนรู  
 
วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือใหนักเรียน ม. 4 มีพ้ืนฐานดานระเบียบวินัย การอยู
รวมกันและการเรียนรู พรอมสําหรับการเรียนในปการศึกษา 2564 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการคายปรับพ้ืนฐาน (O-camp) 
 
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน ม. 4 มีพ้ืนฐานดานระเบียบวินัย การอยูรวมกันและ
การเรียนรู พรอมสําหรับการเรียนในปการศึกษา 2564 
 
1. ตัวช้ีวัด          นักเรียนมีพ้ืนฐานดานระเบียบวินัย 
     คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียน ม. 4 ทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
                          โรงเรียนได 
 
2. ตัวช้ีวัด          นักเรียนมีพ้ืนฐานการอยูรวมกัน 
     คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียน ม. 4 ทุกคนสามารถใชชีวิตอยูรวมกันในโรงเรียนได 
 
3. ตัวช้ีวัด          นักเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรู 
     คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียน ม. 4 ทุกคนมีพ้ืนฐานการเรียนรู 

 
 

 
พฤษภาคม 2564 

 

  
 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม ค่ายปรับพื�นฐานสําหรับนักเรียนชั�น ม.4    วงเงินงบประมาณ 350,000  บาท 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -   -   200,000  200,000  -      200,000  

เป้าหมายดาํเนินการ -   -   -          -          

งปม -   -   150,000  150,000  -      150,000  

เป้าหมายดาํเนินการ -   -   -          -          

รวมทั�งสิ�น งปม -   -    -   -   -    -    -    -   -        350,000  -           350,000  -      -      -      -      350,000  

รวม

1.โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

กิจกรรมปรับพื�นฐาน

2.ค่าใชจ่้ายในการอยูห่อพกั

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.12 กิจกรรมชุมนุม 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจดักิจกรรมชุมนุม 

 
2. งบประมาณ 160,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการเชิญวิทยากร 20,000 บาท 
2.2 คาใชจายในการจัดงานนําเสนอผลงานชุมนุม 20,000 บาท 
2.3 คาสื่ออุปกรณการสอน/วัสดสุิ้นเปลืองสาํหรับทํากิจกรรมชุมนุม 120,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนนิงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : กิจกรรมชุมนุม 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมทํากิจกรรมท่ีสนใจ  
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะตน ท้ังดานวิชาการ  

กีฬา สังคมศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1.การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2563 

 

 เปาหมายของกิจกรรม 
เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สนใจและตามความถนัดของนักเรียน  
ไดเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะแตละบุคคล ทัง้ดานวชิาการ กีฬา สงัคม
ศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทาํงานกลุมและทักษะการนาํเสนอผลงาน 

 

    
 ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  2/2563  ตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน  

2) การจัดงานการนําเสนอผลงานชมุนุม ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

ตลอดภาคเรียนที2่    
ปการศึกษา 2563 
ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 

 คาเปาหมายของกิจกรรม  
1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  2/2563  ไมนอยกวา  40  ชุมนุม ตามความสนใจ

และความถนัดของนักเรียน และแตละชุมนุมนําเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยูในเกณฑดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ  80  (โดยคณะทํางานฝายครูเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน) 

 
 
 



75 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  
 เปาหมายของกิจกรรม 

เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สนใจและตามความถนัดของนักเรียน  
ไดเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะแตละบุคคล ทัง้ดานวชิาการ  กีฬา สงัคม
ศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทาํงานกลุมและทักษะการนาํเสนอผลงาน 
 

 

 ตัวชี้วัดของกิจกรรม 
1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  1/2564  ตามความสนใจและความถนัดของ

นักเรียน  
2) การจัดงานการนําเสนอผลงานชมุนุม ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

ตลอดภาคเรียนที1่    
ปการศึกษา 2564 
เมษายน 2564- 
กันายายน 2564 

   
 คาเปาหมายของกิจกรรม  

1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  1/2564  ไมนอยกวา  40  ชุมนุม ตามความสนใจ

และความถนัดของนักเรียน และแตละชุมนุมนําเสนอผลงานชุมนุมภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยูในเกณฑดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ  80  (โดยคณะทํางานฝายครูเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน) 

 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรม ชุมนุม    วงเงินงบประมาณ 160,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 70,000     70,000    10,000      10,000       -             10,000    10,000      90,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -          -            -             -             

งปม -          -            70,000    70,000        -           70,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -          -            -             -             

รวมทั�งสิ�น งปม -   -          70,000     70,000    -    10,000      -    10,000       -     -    70,000    70,000        -          10,000    -        10,000      160,000      

รวม

1.การจดักิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที� 2/2563

(1)จดักิจกรรมชุมนุม ไม่นอ้ยกวา่ 40 ชุมนุม

(2)จดังานการนาํเสนอผลงานชุมนุม  จาํนวน 1

 ครั� ง

2. การจดักิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที� 1/2564

(1)จดักิจกรรมชุมนุม ไม่นอ้ยกวา่ 40 ชุมนุม

(2)จดังานการนาํเสนอผลงานชุมนุม  จาํนวน 1

 ครั� ง

กิจกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 03.00 กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 

 
 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

 
2. งบประมาณท่ีขอรบัการจัดสรร  6,530,000  บาท 
 2.1 คาประชุมจัดทําขอสอบคัดเลือก ปการศึกษา  2564  ท้ังสองรอบ 300,000  บาท 
 2.2 คาประชุมผูประสานงานสนามสอบรอบแรกท้ังประเทศ                          100,000  บาท 
 2.3 คาจัดพิมพขอสอบและกระดาษคําตอบ และคาตรวจขอสอบในการสอบ 

     คัดเลือกรอบแรก 
 1,900,000 บาท 

 2.4  คาจัดสงขอสอบคัดเลือกรอบแรกไปยังสนามสอบในตางจังหวัด      500,000  บาท 
 2.5  คาจัดสอบคัดเลือกรอบแรกทุกสนามสอบท่ัวประเทศ 3,150,000  บาท 
 2.6  คาดําเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง   450,000  บาท 
 2.7  คาดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 ปการศึกษา  2564       20,000  บาท 
 2.8  คาดําเนินการเตรียมการสอบคัดเลือก ม.4  ปการศึกษา  2565 30,000  บาท 
 2.9  คาประชาสัมพันธการสอบคัดเลือก  ปการศึกษา  2565     50,000  บาท 
 2.10  คาดําเนินการรับสมัครนักเรียน ม.4  ปการศึกษา  2565        30,000  บาท 

                                
 

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะการ
ดําเนินงาน 

ภารกิจ การสรรหานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร   
 
วัตถุประสงคของภารกิจ เพ่ือสรรหานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร เพ่ือเขาเรียนชั้น ม. 4 ในปการศึกษา 2564  
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสรรหาคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น ม. 4 ปการศึกษา 2564 
 
เปาหมายกิจกรรม เพ่ือสรรหานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
                 เพ่ือเขาเรียนชั้น ม. 4 ในปการศึกษา 2564 

 
 

1. ตัวช้ีวัด  จํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ท่ีผานการ 
           คัดเลือก  
คาเปาหมายตัวช้ีวัด คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
           จํานวน    240 คน  

 

มีนาคม 64 
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ภารกิจ 
ระยะการ
ดําเนินงาน 

2. ตัวช้ีวัด  ระยะเวลาท่ีใชในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-   
                วิทยาศาสตร  
คาเปาหมายตัวช้ีวัด คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
                         ไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนด สําหรับปการศึกษา 2564 
 

มีนาคม  
2564 

3. ตัวช้ีวัด          คาอํานาจจําแนกของเครื่องมือคัดเลือก 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด เครื่องมือคัดเลือกมีคาอํานาจจําแนกสูงในระดับดีข้ึนไป 
 

พฤษภาคม  
2564 

4. ตัวช้ีวัด          คาความยากงายของเครื่องมือคัดเลือก  
     คาเปาหมายตัวช้ีวัด เครื่องมือคัดเลือกมีคาความยากงายในระดับท่ีเหมาะสม  
 

พฤษภาคม  
2564 

5. ตัวช้ีวัด          ความรูดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของนักเรียน ม. 4 ของโรงเรียน 
     คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียน ม. 4 ของโรงเรียนมีคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกท่ีอยูใน 
                               เปอรเซ็นตไทลท่ี 95 จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 
 

มีนาคม  
2564 

6. ตัวช้ีวัด         ความสามารถทางการเรียนดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของนักเรียน  
                   ม. 4 ของโรงเรียน 

     คาเปาหมายตัวช้ีวัด  ผลประเมินรายวิชาในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรภาคเรียนท่ี 1  
                                ปการศึกษา 2564 ของนักเรียน ม. 4 ทุกคนไมนอยกวารอยละ 80 
 

ภาคเรียนท่ี  1   
ปการศึกษา  

2564 

 



4.แผนการดาํเนินงาน กจิกรรม การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน      วงเงนิงบประมาณ  6,530,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 150,000  150,000  300,000     -          -        300,000     

คน 20           20           40              

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม 100,000     100,000     -          -        100,000     

คน 5                5                

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม 1,800,000  1,800,000  100,000  100,000  -        1,900,000  

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม 500,000     500,000     -          -        500,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม 750,000     750,000     -          -        750,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม 2,400,000  2,400,000  -          -        2,400,000  

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

7. การจดัสอบคดัเลือกรอบสอง การจดัพิมพ์

  

งปม -             300,000  150,000  450,000  -        450,000     

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

1. การประชุมจดัทาํขอ้สอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้

เรียนชั�น ม.4/2564  ทั�งสองรอบ

2. การประชุมสนามสอบทั�งประเทศเพื�อ

เตรียมการจดัสอบคดัเลือกรอบแรก  (ส่วนที� 1 

กทมและปทุมธานี 1  สนามสอบ,  ส่วนที� 2 

ภูมิภาค 77  สนามสอบ)

3. การจดัพิมพข์อ้สอบและกระดาษคาํตอบ  การ

ตรวจกระดาษคาํตอบคดัเลือกรอบแรก รวมทั�ง

การเก็บรักษาและทาํลายขอ้สอบหลงัสอบเสร็จ

4. การจดัส่งขอ้สอบคดัเลือกรอบแรกไปยงั

สนามสอบในต่างจงัหวดั

5. การประสานงานสนามสอบใน

กรุงเทพมหานครและค่าคุมสอบ

6.การประสานงานสนามสอบในต่างจงัหวดั

และค่าคุมสอบ

79



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

8. การรับมอบตวันกัเรียนชั�น ม.4  ปีการศึกษา งปม -             15,000    15,000    5,000  5,000    20,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

9. การประชุมเตรียมการสอบคดัเลือก ม.4  ปี

  

งปม -             -          30,000       30,000  30,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

10. การประชาสัมพนัธก์ารสอบคดัเลือก  

  

งปม -             -          -        50,000    50,000    50,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

งปม -             -          -        30,000  30,000    30,000       

เป้าหมายดาํเนินการ -             -          -        -             

รวมทั�งสิ�น งปม 150,000  5,550,000  150,000  5,850,000  300,000  -    265,000  565,000  5,000  -        30,000       35,000  50,000    -    30,000  80,000    6,530,000  

12.การรรับสมคัรนกัเรียน  ปีการศึกษา  2564

80
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03.00 กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.02 งานวิชาการ 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

 
2. งบประมาณ                           2,410,000   บาท 

2.1 คาใชจายในการสนบัสนุนทุนวิจยั 1,900,000 บาท 
 2.1  คาใชจายโครงการสนับสนนุทุนวิจยัสําหรับ 

      -     ครูและเจาหนาที่ 15 ทุนๆละ 50,000 บาท 
 

800,000 
 
บาท 

 - หนวยงานภายนอก 450,000 บาท 
 2.2  คาใชจายโครงการวิจัยเชงิสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ 

      ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  ปงบประมาณ  2563 
650,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการติดตามการใชหลักสูตรและพฒันาหลักสูตร 100,000 บาท 
2.3 คาตอบแทน  ใชสอย  และวสัดงุานวชิาการ 300,000 บาท 

 2.3.1  คากระดาษจัดทําเอกสาร 50,000 บาท 
 2.3.2  คาดําเนินประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนและ 

        ปลายภาคเรียน 
25,000 บาท 

 2.3.3  คาเอกสาร  ปพ.1  ปพ.2  ปพ.3  ปกประกาศนียบตัร 
         สําหรับนักเรียน ม.6  สาํเร็จการศึกษาปการศึกษา  2562 

35,000 บาท 

 2.3.4  คาจัดงานวันเกียรติยศ 
         สําหรับนักเรียน ม.6  สาํเร็จการศึกษาปการศึกษา  2562 

20,000 บาท 

 2.3.5  คาจางบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ 30,000 บาท 
 2.3.6  คาจางบํารุงเคร่ืองฟอกอากาศหองถายเอกสาร 8,000 บาท 
 2.3.7  คาเบิกวัสดุ 42,000 บาท 
 2.3.8  คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท 
 2.3.9 คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร   50,000 บาท 

2.4  คาใชจายกิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอ       50,000 บาท 
 2.4.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาตอ 35,000 บาท 
 2.4.2 คาใชจายในการจัดนิทรรศการสงเสริมการศึกษาตอ 

           ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
15,000 บาท 

2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  สาระวิทยาศาสตรทั่วไป 

60,000 บาท 

 2.5.1 คาใชจายในรายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1  30,000 บาท 
 2.5.2 คาใชจายในรายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 30,000 บาท 
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3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนนิงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.โครงการสนับสนุนการทําวิจยัของครูและเจาหนาที่  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. โครงการสนับสนุนการทําวิจยัของครูและเจาหนาที ่  
 เปาหมายการดําเนินงาน  ดําเนินการสงเสริมและสนับสนนุใหครู/เจาหนาที่ ดาํเนินการวิจยั/การ

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนหรือหลักสูตร  
งานวิจยัในชัน้เรียน  เพื่อนํามาใชในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน     
ตัวชี้วัด  รายงานการวิจัย/การวิเคราะหขอมูล ของครูและเจาหนาที่   
คาเปาหมายตัวชี้วัด รายงานการวิจัย/การวิเคราะหขอมูล ของครูและเจาหนาที่ อยางนอย 3 เร่ือง 

ตลอดปการศึกษา 

 2. โครงการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ  2564 

 

 ตัวชี้วัด ผูใชบริการมีความพงึพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในระดับมาก  
รอยละ  80   

ปการศึกษา  
2564 

 เปาหมายการดําเนินงาน ดําเนนิการประสานงานการวาจางหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินการ
โครงการวิจัยเชิงสาํรวจความพงึพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  ผลจากการ
วิจัยจะนาํมาใชในการพัฒนางานการใหบริการของโรงเรียนตอไป  ซึ่งเปนไปตามตัวชี้วัดของ  กพร.    
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
คาเปาหมายตัวชี้วัด ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  
ในระดับมาก  รอยละ  80    

 

2.การติดตามการใชหลักสตูรและพัฒนาหลักสตูร  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมนิ และพฒันาการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ  พุทธศักราช  2562 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน  ดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และ
พัฒนาการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  
ตัวชี้วัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพฒันาการใชหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  พุทธศักราช  2562  
คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพฒันาการใช
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  พุทธศักราช  2562  จํานวน  1  คร้ัง 

 

 

3. กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล  งานวิชาการ 

ภารกิจ  กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล  ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา จนกระทั่งสาํเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงคของภารกิจ  เพื่อใหการดําเนินการดานงานทะเบียนและวัดผล  การประสานงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนใหกับนักเรียนและผูปกครอง  
(ทั้งผลการเรียนกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  และหลักฐานการสําเร็จการศึกษา)  การบริการ
ผลิตเอกสาร  การจัดประชุมอนกุรรมการวิชาการ  รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ทางดานการศึกษา  เปนไปดวยความเรียบรอย 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1. งานทะเบียน  การบนัทึกประวตัินักเรียน  การลงทะเบียนเรียน 
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. จัดตารางสอน  และจัดตารางสอบ 
4. รวบรวมขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของสาขาวชิาตาง ๆ 
5. รวบรวมและประมวลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมทั้ง  การอาน           

คิดวิเคราะห  และเขียน   
6. รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนกัเรียนทุกระดับชั้น 
7. จัดทําหลักฐานการสาํเร็จการศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
8. ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
9. ประสานกับหนวยงานภายนอกทางดานการศึกษา  เชน  การสงขอมูลสารสนเทศให

กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสอบ O-NET 
10. การบริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  การประชมุ  ขอสอบ 

เปาหมายของกิจกรรม  การดําเนินการดานงานทะเบียนและวดัผล  เพื่อสนบัสนนุให                     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนไป                    
อยางมีประสทิธิภาพ  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1. ตัวชี้วัด        หลักฐานแสดงผลการเรียนรายภาคเรียน 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  หลักฐานแสดงผลการเรียนรายภาคเรียนที่ครูที่ปรึกษา  นักเรียน                        

และผูปกครองไดรับ  ถูกตองรอยละ  100  

2. ตัวชี้วัด        หลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษา 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  หลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6                       

ถูกตองรอยละ 100 
4.กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอ  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายสงเสริมการศึกษาตอและอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

เปาหมายของกิจกรรม  
เพื่อใหนักเรียนไดรับขาวสารขอมูลที่จําเปนตอการตัดสนิใจเรียนตอ และแนวทางการประกอบ
อาชีพ ที่สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโนมความตองการทางอาชีพในอนาคต 
 
ตัวชี้วัด   

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทราบขอมูลการศึกษาตอ และอาชพีทางดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
2. นักเรียนนําขอมูลดังกลาวมาใชในการสมัครเรียนตอทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. จํานวนนักเรียนรวมกิจกรรมไมต่ํากวา 25 คน ในแตละคร้ัง (ในกรณีการจัดที่โรงเรียน) 
2. จํานวนนักเรียนสมัครเรียนสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 95  

ในแตละปการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 2. การจัดนิทรรศการแนะแนวและสงเสริมการศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศ  
 เปาหมายของกิจกรรม 

เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูล ขาวสารที่ทนัสมัย เก่ียวกับคณะทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
จากหนวยงานของมหาวิทยาลัยตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม และตัวแทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนเลือกเรียนตอในสาขาทีใ่ชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลย ี

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. ผูเขารวมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวและสงเสริมการศึกษาตอในประเทศมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม ในระดับด ีไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผูเขารวมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวและสงเสริมการศึกษาตอตางประเทศมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม ในระดับด ีไมนอยกวารอยละ 80 
3. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชัน้ ม.6  ไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี รอยละ  98.60  (ตามตัวชี้วัด  กพร.) 
 

ตลอดปการศึกษา 
2563 

 3. การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการ (Workshop) สงเสริมการเตรียมตัวสําหรับการศึกษาตอ  
 เปาหมายของกิจกรรม 

เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู และไดฝกปฏิบัติสิง่ที่จาํเปนสําหรับการเตรียมตัวในการศึกษาตอ  
ตัวชี้วัด   

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู และฝกปฏิบัตสิิ่งที่จาํเปนสําหรับการเตรียมตัวใน
การศึกษาตอ  
2. นักเรียนนําขอมูลดังกลาวมาใชในเตรียมตัวการสมัครเขาตอมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 คาเปาหมายตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักเรียนรวมกิจกรรมไมต่ํากวา 40 คน ในแตละคร้ัง (ในกรณีการจัดที่โรงเรียน) 
2. นักเรียนที่รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ  

80 
นักเรียนที่รวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวาการฝกปฏิบตัิการมีประโยชนสําหรับการเตรียมตัวใน
การศึกษาตอ ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80 
 

ตลอดปการศึกษา 
2563 

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระ
วิทยาศาสตรทั่วไป 

 

 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 และรายวิชา 
ว30195 พ้ืนฐานโครงงาน 

เปาหมายกิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา บูรณาการวิทยาการ
จากสาขาตาง ๆ ในการสรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานเพ่ือทําโครงงาน 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2563 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  
1. ผลการเรียนรายวชิา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1  
2. ผลการเรียนรายวชิา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

1 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
1. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการเรียนรายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม 1 ระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการเรียนว30195 พื้นฐานโครงงาน ระดับดีข้ึนไป 
5. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รายวชิา ว

30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1ระดับดีข้ึนไป 
3. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รายวชิา ว

30195 พื้นฐานโครงงาน ระดบัดีข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรม งานวชิาการ    วงเงินงบประมาณ 1,570,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 50,000           50,000         100,000       50,000        50,000         100,000       200,000      350,000       100,000       100,000       550,000       100,000       250,000        700,000       1,050,000        1,900,000      

คน -          20           20              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -              -          -                 

งปม -          100,000  100,000      -          -                  100,000         

คน -          40           

เป้าหมายดาํเนินการ -          -              -          -                 

งปม 20,000  30,000      20,000    70,000    30,000   30,000    40,000    100,000      20,000    30,000    50,000    30,000    30,000     20,000    80,000       300,000         

คน 5             5             5             5                 5             5             5             5                

เป้าหมายดาํเนินการ -          -              -          -                 

งปม 20,000      20,000    -              20,000    20,000    10,000    10,000       50,000           

รวม

1.โครงการสนบัสนุนการทาํวิจยัของครูและเจา้หนา้ที�

,หน่วยงานภายนอก

2. การติดตามการใชห้ลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร

3. ค่าตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุฝ่ายวิชาการ

(1)งานทะเบียน  การบนัทึกประวติันกัเรียน  การ

ลงทะเบียนเรียน

(2)ประสานงานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

(3)จดัตารางสอน  และจดัตารางสอบ

(4)การจดัสอบประเมินผลการเรียน

(5)รวบรวมขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียน

ของสาขาวิชาต่าง ๆ 

(6)รวบรวมและประมวลผลการปฏิบติักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนของนกัเรียนทุกระดบัชั�น

(7)จดัทาํหลกัฐานการสาํเร็จการศึกษาใหก้บันกัเรียน

 ชั�น ม.6

(8)จดังานวนัเกียรติยศ

(9)ดาํเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 

(10)ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกทางดา้น

การศึกษา

(11)การบริการผลิตเอกสาร

4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คน 2               2             2             2             2             2                

เป้าหมายดาํเนินการ -          -              -          -                 

งปม 30,000    30,000    30,000    30,000        -          -             60,000           

คน 20           20           20           

เป้าหมายดาํเนินการ -          -              -          -                 

งปม 20,000  100,000    100,000  220,000  80,000   210,000  140,000  430,000      350,000  120,000  150,000  620,000  130,000  280,000   730,000  1,140,000  2,410,000      

คน -        2               25           27           -         60           5             5                 -          -          7             7             -          -          27           27              -                 
รวมทั�งสิ�น

5. กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาระ

วิทยาศาสตร์ทั�วไป เช่น รายวิชา ว30194  

วิทยาศาสตร์และนวตักรรม 1 และ รายวิชา ว30195 

พื�นฐานโครงงาน

 

(1)การจดักิจกรรมคาบแนะแนวการศึกษาต่อ

(2)การจดันิทรรศการแนะแนวและส่งเสริม

การศึกษาต่อทั�งในและต่างประเทศ

(3)การจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดย

มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ

(4)การติดตามคณะ/สาขาวิชาที�นกัเรียนศึกษาต่อใน

ระดบัมหาวิทยาลยั
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.03 งานกิจการนักเรียน 

 
1. ผูรับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร           รวมเปนเงิน       467,000 บาท 

2.1  งานหอพัก              328,000 บาท 
 2.1.1.  กิจกรรมของนักเรียนหอพัก             8,000 บาท 
  2.1.1.1 กิจกรรมซอมหนีอัคคีภัย             2,000 บาท 
  2.1.1.2 กิจกรรมทําบุญหอพัก             1,000 บาท 
  2.1.1.3 กิจกรรมนอกหองเรียน และพัฒนาหอพัก           4,000 บาท 
  2.1.1.4 กิจกรรมวันนัยความทรงจาํ            1,000 บาท 

  2.1.2   กิจกรรมหองพักรับรอง                  320,000 บาท 
2.1.2.1 คาจัดจางซักผาหองนอนเวรและหองพักอาจารยตางชาติ   120,000 บาท 
2.1.2.2 คาจัดจางซักผาหองพักรับรองสําหรับโครงการตาง ๆ       120,000 บาท 
2.1.2.3 คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับหองพักรับรอง                   40,000  บาท 
2.1.2.4 คาใชจายสํารองอ่ืน ๆ และในการปรับปรุงหองพักรับรอง   40,000  บาท 

 

2.2  งานใหคําปรึกษาและนักเรียนเกา                                                   19,000  บาท 
2.2.1 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเดน           3,000  บาท 
2.2.2 กิจกรรมการใหความรูหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ         16,000  บาท 

แกบุคลากรของโรงเรียน              
 

2.3 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ ฝายกิจการนักเรียน        120,000  บาท 
2.5.1 คาตอบแทนการทํางานวันหยุดหรือทํางานลวงเวลา          40,000  บาท 
2.5.2 คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน          30,000  บาท 
2.5.3 คาใชสอยเบ็ดเตล็ด           50,000  บาท 
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3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.1ภารกิจ งานหอพักและงานหองพักรับรอง  
วัตถุประสงคของภารกิจ นักเรียนทุกคนอาศัยอยูในหอพักอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความสุข มีหองพักรับรองท่ีมีมาตรฐานพรอมสําหรับรับรองแขกผูเขาพัก 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1.  ซอมหนีอัคคีภัย 

 
 

พ.ย. - ธ.ค. 63 
พ.ค. – มิ.ย. 64 

 

เปาหมายกิจกรรม 
1. สรางความรู ความเขาใจใหนักเรียนหอพักเก่ียวกับการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม

และจําลองเหตุการณ 
2. ซอมการอพยพเพ่ือการหนีอัคคีภัยบนหอพักของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด  นักเรียนไดประสบการณการซอมหนีไฟและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและ
ปลอดภัย 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียนทุกคน ไดประสบการณการซอมหนีไฟและสามารถปฏิบัติตนได
ถูกตองและปลอดภัย 
 

2. ทําบุญหอพัก 

พ.ค. - มิ.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม 
ทําบุญหอพักประจําป รวมสวดมนต ถวายสังฆทาน รับการประพรมน้ํามนต เปนขวัญ

และกําลังแกนักเรียนในการอาศัยอยูในหอพัก 
ตัวช้ีวัด  นักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับสถานท่ี สรางขวัญและกําลังใหนักเรียนอาศัยอยูใน
หอพักไดอยางมีความสุข 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. นักเรียนทุกคนมีความรูสึกผูกพันกับสถานท่ี หอพักและโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนอาศัยอยูในหอพักไดอยางมีความสุข 

 

3. กิจกรรมปรับปรุง บํารุง พัฒนาหอพัก 
 - Big Cleaning ทําความสะอาดหอพัก 
 - บําเพ็ญประโยชน ซอมแซม บํารุง ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหอพัก 

ต.ค.63 – ก.พ. 64 
พ.ค. - ก.ย. 64 

 

เปาหมายกิจกรรม 
1. ฝกใหนักเรียนดูแลของใช และสถานท่ีท่ีตนเองตองใชในการพักอาศัย และสรางสุข

ภาวะท่ีดีใหหองนอนของนักเรียนและบริเวณอ่ืน ๆภายในหอพัก 
2. นักเรียนมีจิตอาสา ชวยกันดูแลพ้ืนท่ีและของใชสวนรวมท่ีใชรวมกัน และมองเห็น

ความสําคัญของสิ่งตาง ๆรอบตัว 
ตัวช้ีวัด   

1. หองนอนนักเรียนมีความสะอาด มีความเปนระเบียบ รวมถึงพ้ืนท่ีสวนกลางอ่ืน ๆ
ภายในหอพัก 

2. อุปกรณสาธารณูปโภคตาง ๆภายในหอพักมีความพรอมในการใชงานไดเปนอยางดี 



90 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. ผลการประเมินความสะอาด ความเปนระเบยีบ ของหองนอน โดยกรรมการภายนอก 

อยูในระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตอการใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคของหอพัก 

4. กิจกรรมวันนัยความทรงจํา 

ก.พ. - มี.ค. 63 

กิจกรรมท่ีรุนนองจัดใหรุนพ่ีระลึกถึงความผูกพันธท่ีมีตอโรงเรียน อาจารย เพ่ือนและรุน
นองตลอด 3 ปท่ีใชชีวิตอยูในโรงเรียน เนื่องในโอกาสท่ีรุนพ่ีสําเร็จการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของหอพักนอกตารางเรียน 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด สรางสายสัมพันธระหวางนักเรียนและโรงเรียน ใหนักเรียนระลึกถึงความ
ผูกพันธและเก็บไวในความทรงจํา 
 

5. บริการหองพักเวร และหองพักอาจารยตางชาติ 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

เปาหมายกิจกรรม การจัดเตรียมหองพักเวรครูหอพักและหองเวรครูพยาบาล  หองนอน
พยาบาลของนักเรียน ทําความสะอาดเปลี่ยนเครื่องนอนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและน้ํา
ดื่มทุกวัน และ หองอาจารยตางชาติสัปดาหละ 1  ครั้ง 
ตัวช้ีวัด  

1.  ผูเขาพักไดรับบริการในหองพักท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  

2. ผูเขาพักมีความพึงพอใจ ความสะอาดถูกสุขลักษะของหองพักรับรองในระดับดีข้ึนไป 
 

6. บริการหองพักรับรองสําหรับโครงการตาง ๆ  

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

เปาหมายกิจกรรม การจัดเตรียมและทําความสะอาดหองพักรับรองเม่ือมีผูเขาพัก ทําความ
สะอาดเปลี่ยนเครื่องนอนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกและน้ําดื่ม ทุกวัน 
ตัวช้ีวัด  ผูเขาพักในหองพักรับรองไดรับความสะดวกจากการเขารับบริการ 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด ผูเขาพักมีความพึงพอใจ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของหองพักรับรอง
ในระดับดีข้ึนไป 
7. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับหองพักรับรอง 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

เปาหมายกิจกรรม  จัดซ้ืออุปกรณทําความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ในหองพักรับรอง สําหรับผูท่ีเขาพัก 
ตัวช้ีวัด  ผูเขาพักในหองพักรับรองไดรับความสะดวกจากการเขารับบริการ 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด หองพักรับรองมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวนพรอมแกผูท่ีเขาพัก 
แมบานมีอุปกรณสําหรับทําความสะอาดหองพักอยางเพียงพอ 
8. สํารองอ่ืน ๆ และในการปรับปรุงหองพักรับรอง                              

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

เปาหมายกิจกรรม สํารองคาใชจายในการใหบริการผูเขาพักในกรณีจําเปน 
ตัวช้ีวัด  ใหบริการผูเขาพักในกรณีจําเปนไดรับความสะดวกจากการเขารบับริการ 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  บริหารงบประมาณท่ีรับผิดชอบ เปนไปตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไวโดย
คลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 



91 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.2 ภารกิจ งานใหคําปรึกษาและนักเรียนเกา                                             
3.2.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณและสุขภาพจิต  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. ดําเนินการสอบวัดทางจิตวิทยา  
 เปาหมายการดําเนินงาน  มีผลการสอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียน รอยละ 100 

ตัวช้ีวัด ดําเนินการสอบวัดนักเรียนทางจิตวิทยานักเรียนทุกคน 
ม.ค. – มิ.ย. 64 

 2. จัดกิจกรรมสงเสริมและใหความชวยเหลือนักเรียนดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทาง
อารมณและสุขภาพจิตของนักเรียน 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือนักเรียนดาน
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณและสุขภาพจิตของนักเรียน  

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 ตัวช้ีวัด ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและชวยเหลือนกัเรียนดานบุคลิกภาพ ความฉลาด
ทางอารมณและสุขภาพจิตของนักเรียน อยางนอยจํานวน 3 ครั้ง 

 

 3. จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเดน  
 เปาหมายการดําเนินงาน ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเดน ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเดนใหแลวเสร็จ  
 4. จัดกิจกรรมการใหความรูหรืออบรมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรของโรงเรียน  
 เปาหมายการดําเนินงาน  ดําเนินการจัดอบรมใหแกบุคลากร  
 ตัวช้ีวัด ดําเนินการจัดอบรมใหแกบุคลากร จํานวน 4 คร้ัง มีผลการประเมินอยูในระดบัด ี ต.ค.63 – ก.ย.64 
3.2.2 ติดตามขอมูลนักเรียนเกา  
 1.ติดตามผลการศึกษาตอ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเกา  
 เปาหมายการดําเนินงาน  ผลติดตามขอมูลการศึกษาตอ ผลงาน และการประกอบอาชีพ

ของนักเรียนเกา 
 

 ตัวช้ีวัด มีผลติดตามขอมูลการศึกษาตอ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเกา 
รอยละ 92 ของนักเรียนรุน 1-27  

ต.ค.63 – ก.ย.64 

3.3 ติดตามคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งานกิจการนักเรียน  
1.คาตอบแทนการทํางานวันหยุดหรือทํางานลวงเวลา 
2.คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน 
3.คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม  ดําเนินการกิจกรรมตางๆของฝายกิจการนักเรียนเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
ตัวช้ีวัด   ดําเนินการกิจกรรมตางๆของงานกิจการนักเรียน โดยบริหารงบประมาณท่ี
รับผิดชอบ ใหเปนไปตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไว 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด บริหารงบประมาณท่ีรบัผดิชอบ เปนไปตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไว โดย
คลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 
 



4.1 แผนการดําเนินงาน งานหอพกั วงเงนิงบประมาณ  328,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

กจิกรรมของนักเรียนหอพกั

งปม -          1,000      -          1,000      -          -          -          -          -          1,000      -          1,000      -          -          -          -          2,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          

งปม -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,000      -          1,000      -          -          -          -          1,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          

งปม -          1,000      -          1,000      1,000      -          -          1,000      -          -          1,000      1,000      -          1,000      -          1,000      4,000        

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -          -          -          -          -          1,000      -          1,000      -          -          -          -          -          -          -          -          1,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          

กจิกรรมห้องพกัรับรอง

งปม 10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    120,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          

งปม 10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    10,000    10,000    10,000    30,000    120,000    

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -          -          10,000    10,000    -          -          10,000    10,000    -          -          10,000    10,000    -          -          10,000    10,000    40,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          

งปม 20,000    -          -          20,000    -          -          20,000    20,000    -          -          -          -          -          -          -          -          40,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 40,000    22,000    30,000    92,000    21,000    21,000    50,000    92,000    20,000    22,000    31,000    73,000    20,000    21,000    30,000    71,000    328,000    

4. กิจกรรมวนันยัความทรงจาํ

1. ค่าจดัจา้งซกัผา้หอ้งนอนเวร และ

หอ้งพกัอาจารยต์่างชาติ

2.ค่าจดัจา้งซกัผา้หอ้งพกัรับรอง

สาํหรับโครงการต่าง ๆ

3.ค่าจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์สาํหรับหอ้งพกั

รับรอง

4.ค่าใชจ้่ายสาํรองอื�น ๆ และในการ

ปรับปรุงหอ้งพกัรับรอง

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. กิจกรรมนอกหอ้งเรียน และพฒันา

หอพกั	

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. กิจกรรมซอ้มหนีอคัคีภยั	

2. กิจกรรมทาํบุญหอพกั
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4.2 แผนการดําเนินงาน กิจกรรมงานให้คําปรึกษา        วงเงินงบประมาณ  19,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -       -        -        -        

คน 720     240       

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม -       -        -        -        

คน 30        30        30       30          30          30       30       30          

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม -       -        -        -        

คน 2,236   2,236   2,236   2,236  2,236    2,236    2,236   2,236    2,236  2,236  2,236    2,236   

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม -       3,000    3,000    -        3,000    

คน 120       

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม 4,000   4,000   4,000    4,000    4,000    4,000    4,000    4,000   16,000  

คน 30        30          30          30          

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม -       -        -        -        

คน 60        60        60       60          

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

งปม -       -        -        -        

คน 30        30        30       30          30       30       30          30        

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -        -        

7. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมคลินิกคน้หา

ตนเอง

4. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมคดัเลือก

นกัเรียนดีศรีมหิดลและนกัเรียนดีเด่น

6. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมพฒันานกัเรียน

แกนนาํ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจดัทาํฐานขอ้มูล

นกัเรียนเก่า

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

5. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้

หรืออบรมเชิงปฏิบตัิการแก่บุคลากรของโรงเรียน

1. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจดัทาํฐานขอ้มูล

ทางจิตวิทยา

2. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนดา้นบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ 

และสุขภาพจิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

งปม 4,000   -       -       4,000   -      4,000    3,000    7,000    -       4,000    -      4,000    -      4,000    -       4,000   19,000  

                                                                           

รวมทั�งสิ�น
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4.3 แผนการดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย ฝ่ายกิจการนักเรียน        วงเงินงบประมาณ 120,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 4,000  4,000    4,000    12,000  4,000    4,000    4,000  4,000    4,000    12,000  4,000    4,000    4,000    12,000  40,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -        -          

งปม 1,000  3,000    3,000    7,000    3,000    3,000  2,000  8,000    1,000  3,000    3,000    7,000    3,000    3,000    2,000    8,000    30,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -        -          

งปม 4,000  5,000    4,000    13,000  4,000    4,000  4,000  12,000  4,000  5,000    4,000    13,000  4,000    4,000    4,000    12,000  50,000    

เป้าหมายดาํเนินการ -        -        -        -          

รวมทั�งสิ�น งปม 9,000  12,000  11,000  32,000  11,000  7,000  6,000  24,000  9,000  12,000  11,000  32,000  11,000  11,000  10,000  32,000  120,000  

4. อื�นๆ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. ค่าตอบแทนการทาํงานวนัหยดุหรือทาํงาน

ล่วงเวลา

2. ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ใชใ้นสาํนกังาน
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.04 งานสุขภาพอนามัย 

 
ผูรับผิดชอบ   งานสุขภาพอนามัย   
 

2.  งบประมาณ รวมเปนเงิน 308,000  บาท 
2.1 งานพยาบาล 105,000 บาท 

  2.1.1 คายาและเวชภัณฑ  60,000  บาท 

  2.1.2  โครงการ MWIT วัยใสใสใจสุขภาพ 

2.1.2 โครงการงานปองกันและควบคุมโรคโควิด 19    

25,000 

20,000 

 บาท 

บาท 

2.2 งานโภชนาการ 115,000 บาท 

  2.2.1  คาเชาเครื่องลางจาน   55,000  บาท 

  2.2.2  คาน้ํายาท่ีใชกับเครื่องลางจาน    60,000  บาท 

2.3 คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน/คาใชสอยเบ็ดเตล็ด  88,000 บาท 
            

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. งานพยาบาล 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 งานบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
วัตถุประสงคของภารกิจ  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการรักษาและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  

 

 1.1.1 กิจกรรมการรักษาพยาบาลเบื้องตนและการปฐมพยาบาลแกนักเรียน ครู
และเจาหนาท่ี   
เปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนไดรับความ
ปลอดภัย ลดอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 

 
 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด  

1. นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการรักษาพยาบาล และ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ีถูกตอง ทันทวงที 

2.  รอยละ 90 ของรายการยาและเวชภัณฑท้ังหมด เพียงพอตอการ
ใหบริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3. นักเรียนนักเรยีน และบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุไดรับการสงตอโรงพยาบาลไดทันทวงที  

 

1.2 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอและภัยสุขภาพในโรงเรียน 
1.2.1  โครงการตรวจสุขภาพประจาํปของนักเรียน และบคุลากรของโรงเรียน 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน  เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได
เรียนรู ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวน
บุคคล และความจําเปนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

เม.ย. 64 – ก.ค.64 
ต.ค.63 – ธ.ค.64 
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 ตัวช้ีวัด 
1. รอยละ 95 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเขารับการตรวจสุขภาพ

ประจาํป  

 

1.2.2  โครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ  
 เปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

และเผยแพรความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ 
มิ.ย.64– ส.ค. 64 

 ตัวช้ีวัด  
1. รอยละ 85 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดรับภูมิคุมกันโรค

ไขหวัดใหญ 
2. จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ     

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

1.2.3  โครงการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19  
        เปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน 
        ตัวช้ีวัด  

1. มีคูมือมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

2. รอยละ 100 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึงภัยอัตรายของโรคโควิด 19 

1.2.4  กิจกรรมปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอและภัย
สุขภาพในโรงเรียน 
เปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมี
ความรูความเขาใจในการเฝาระวังโรค การควบคุมและปองกันโรคติดตอและภัย
สุขภาพในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด  

1. จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เก่ียวกับการเฝาระวังโรค  
การควบคุมและปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในโรงเรียนอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2. สามารถควบคุและการปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพของนักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียนอยางเปนระบบ และไมมีการหยุดเรียน
เนื่องจากโรคระบาด   

ต.ค.63-ก.ย.64 

1.2.5 กิจกรรมทําประกันอุบัติเหตุหมู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  
 เปาหมายดําเนินงาน เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมี

หลักประกัน    เม่ือเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
มี.ค.64 – มิ.ย.64 

 ตัวช้ีวัด : นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนไดรับการประกัน
อุบัติเหตุ 
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                                          1.2.6  โครงการ MWIT วัยใส ใสใจสุขภาพ 
วัตถุประสงคของภารกิจ  เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู ตระหนัก เห็นความสําคัญการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และมีคาภาวะโภชนาท่ีดีข้ึน 
เปาหมายการดําเนินงาน  เพ่ือสงเสริมสุขสุขภาพใหผูเขารวมโครงการ ตระหนัก
เห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง ใหมีภาวะโภชนาการท่ีดีข้ึน 
 ตัวช้ีวัด  
1. นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการในกลุมเสี่ยงอันตรายเขารวมโครงการรอยละ 

100 
2. รอยละ 20 ของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐานท่ีเขารวม

โครงการ MWIT วัยใส ใสใจมีสุขภาพมีภาวะโภชนาการท่ีดีข้ึน 

 
 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. งานโภชนาการ  
วัตถุประสงคภารกิจ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรู ตระหนัก และเฝาระวังสุขภาพอนามัย
สวนบุคคล และความจําเปนในการแลสุขภาพตนเอง  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมสรางความรู เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

เปาหมายการดําเนินการ เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับภาวะโภชนาการ และเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล 
ตัวช้ีวัด : จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เก่ียวกับการภาวะ
โภชนาการ 

ในโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

2.2 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
เปาหมายการดําเนินการ เพ่ือใหคุณภาพอาหารมีลักษณะสอดคลองกับ
มาตรฐานกฎหมายกําหนด 
ตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการตรวจสอบคุณของอาหารผูประกอบการรานคา 1 
ครั้งตอเดือน 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

2.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปผูประกอบการรานคา 
เปาหมายการดําเนินการ เพ่ือใหผูประกอบการรานคาตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของผูบริโภค 
ตัวช้ีวัด : ผูประกอบการรานคาทุกคนเขารับการตรวจสุขภาพประจําป 

 
เม.ย. 64 – ก.ค.64 

2.4 กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร 
เปาหมายการดําเนินการ เพ่ือบริหารจัดการ ควบคุมสิ่งแวดลอมใหผูบริโภค
ไดรับความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการตรวจสอบ สุขาภิบาลโรงอาหาร 1 ครั้ง/สัปดาห 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 
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2.5 โครงการเชาเครื่องลางจานและน้ํายาลางจาน 
เปาหมายการดําเนินการ เพ่ือใหมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลัก
สุขาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ดําเนินการเชาเครื่องลางจาน มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลัก
สุขาภิบาล 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3.คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน/คาใชสอยเบ็ดเตล็ด งานสุขภาพและ
โภชนาการ 

 

เปาหมายการดําเนินงาน ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของงานสุขภาพอนามัย
และโภชนาการ โดยบริหารงบประมาณท่ีรับผิดชอบ ใหเปนไปตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว 
ตัวช้ีวัด : บริหารงบประมาณท่ีรับผิดชอบ เปนไปตามแผนงบประมาณท่ีตั้ง
ไว โดยคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 



4. แผนการดาํเนินงาน งานสุขภาพและโภชนาการ  เงนิงบประมาณ รวม  308,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. งานบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื�องต้น

งปม -          -         -         -           

คน 7           7          7            7            7            7            7              7          7           7            7            7             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม 15,000  15,000     15,000   15,000   15,000     15,000   15,000   15,000     60,000     

คน 2           2            2              2            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

2.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน

งปม -          -         -         -           

คน 2           2          2            2              2          8           2            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 2            2            2             
เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 2           2          2            2            2            2            2              2          2           2            2            2             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 2            2              2          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -       2,200   2,300     4,500       2,300     2,300     4,500     9,100     -          -       2,300    2,300     2,300     2,300     4,500      9,100       25,000     

                                                                                                                                                                                           
เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -       5,000       5,000     5,000     -          -       5,000    5,000     5,000      5,000       20,000     

                                                                                                                                                                                           
เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 3           3          3            3            3            3            3              3          3           3            3            3             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

รวม

1.1 การรักษาพยาบาลเบื�องตน้และการปฐมพยาบาลแก่

นกัเรียน ครูและเจา้หนา้ที�

1.2 จดัซื�อยาเวชภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการใน

หอ้งพยาบาล

2.1  โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีของนกัเรียน และ

บุคลากรของโรงเรียน

2.2 โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.3 กิจกรรมป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อและภยัสุขภาพในโรงเรียน

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

2.4  ประกนัอุบตัิเหตุหมู่ นกัเรียน และบุคลากรของ

โรงเรียน

2.5 โครงการ MWIT วยัใส ใส่ใจสุขภาพ

3. กิจกรรมสร้างความรู้ เข้าใจเกี�ยวกับภาวะโภชนาการ

4. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร

2.6 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ 19

100



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

คน 2           2          2            2            2            2            2              2          2           2            2            2             
เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 2              2          2           

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม -          -         -         -           

คน 2           2          2            2            2            2            2              2          2           2            2            2             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม 5,500   5,500     11,000     5,500     5,500     5,500     16,500   5,500   5,500    11,000   5,500     5,500     5,500      16,500     55,000     

คน 1           1          1            1            1            1            1              1          1           1            1            1             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม 30,000  30,000     30,000     30,000   60,000     

คน 1           1          1            1            1            1            1              1          1           1            1            1             

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

งปม 46,000   46,000     14,000   14,000   14,000  14,000   14,000    14,000     88,000     

คน 1            1            1           

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -         -           

รวมทั�งสิ�น งปม 45,026  7,730   53,830   111,520   22,830   7,828     29,030   59,630   45,030     5,528   26,838  77,310   22,834   7,830     29,030    59,630     308,000   

6. กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร

7. ค่าเช่าเครื�องล้างจาน

8. ค่านํ�ายาล้างจาน

9. ค่าค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสํานักงาน/ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 

งานสุขภาพและโภชนาการ

 

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปีผู้ประกอบการร้านค้า

101



102 

 

03.05 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 
1.  ผูรับผิดชอบ   ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน  

2. งบประมาณ  
 

11,175,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  3,435,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการดําเนินโครงการรวมพัฒนาองคความรู รูปแบบวิธีการจัด 
การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวดัผลประเมินผล  
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  
หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีนาสนใจ จํานวน 24 โรงเรียน   

  2,590,000 บาท 

2.3 ทุนสนับสนุนวิจัย  4,350,000 บาท 

2.4 คาใชจายในการทบทวนและวิเคราะหหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 800,000 บาท 

 

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 วัตถุประสงคของภารกิจ :  

 1. เพ่ือรวบรวมองคความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในดาน

หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2. เพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปใชในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีศักยภาพ

สูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 3. เพ่ือนําองคความรูท่ีไดเผยแพรไปยังหนวยงานภายนอกหรือโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ี

มีการดําเนินการหรือจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในรูปแบบท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียน   

 

 



103 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 ตัวช้ีวัด :  

1. ครูผูสอนและผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกคน สามารถสรุปองคความรูจากการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ออกมาไดในรูปแบบตาง ๆ อาทิ บทความ ขอมูลเสียง 
infographic 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะผูเรียนสะทอนในเห็นถึงการพัฒนาการดานสมรรถนะ
ของผูเรียนวาเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร  

3. บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนรวมพัฒนา รอยละ 80 มีความเขาใจและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนได 

4. มีเอกสาร/คูมือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถ
เผยแพรได อยางนอย 1 เลม  

5. ผลการวิเคราะหหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนในอนาคต 

 
เปาหมายการดําเนินงาน :  

 ไดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีสามารถนําไปขยายผลตอ

ยังโรงเรียนตางๆ ท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษา และไดรับใหนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ ดานหลักสูตร  ดานการ

จัดการเรียนการสอน  ดานการประเมินผลการเรียนรู ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -           50,000        50,000        -           50,000        50,000        -           50,000        50,000        100,000      50,000        -           50,000        250,000         

เป้าหมายดาํเนินการ -              -              

งปม -           500,000      500,000      30,000     30,000        60,000        30,000     30,000        30,000        90,000        500,000      500,000      1,150,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -              -              -              

งปม 100,000   100,000      200,000      100,000      100,000      200,000      100,000   100,000      200,000      100,000      100,000   200,000      800,000         

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -           -              -              5,000       800,000      -              805,000      -              -              805,000         

4. แผนการดําเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื�อสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา วงเงินงบประมาณ  11,175,000 บาท

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื�อ

 

   

  

  

 

 

  

3. จดักิจกรรมสะทอ้นความคิดเห็น 

แลกเปลี�ยนมุมมอง วธีิการเกี�ยวกบัการ

จดัการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน(PLC) ในทุกส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 ครั� ง โดยมี

ผูท้รงคุณวฒิุในคาํแนะนาํและ

ขอ้เสนอแนะ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. ให้ความรู้ ดา้นการวจิยัทางการศึกษา

หรือการวจิยัเชิงคุณภาพแก่บุคลากรของ

โรงเรียน โดยเชิญวทิยากรภายนอกมา

บรรยายหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื�อ

ฐานความรู้เรื�องการวจิยัทางการศึกษา

หรือการวจิยัเชิงคุณภาพ

2.  จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื�อ

สะทอ้นมุมมองในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ตามหลกัสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยา

นุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�

เนน้การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -           200,000      200,000      5,000       5,000          10,000        200,000   5,000          5,000          210,000      5,000          5,000       10,000        430,000         

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 30,000     30,000     40000 100,000      600,000      600,000   10,000        1,210,000   20000 600,000      600,000      1,220,000   20,000        20,000     20,000     60,000        2,590,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 100,000   200,000      300,000      300,000      300,000   450,000      1,050,000   500,000   500,000      500,000      1,500,000   500,000      500,000   500,000   1,500,000   4,350,000      7. สนบัสนุนทุนวจิยัให้บุคลากรสาย

�  

  

     

  

6. ดาํเนินโครงการร่วมพฒันาองคค์วามรู้

 รูปแบบวธีิการจดัการเรียนการสอน 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวดัผล

ประเมินผล โดยเนน้การพฒันา

สมรรถนะผูเ้รียน ระหวา่งโรงเรียน

มหิดลวทิยานุสรณ์กบัโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวชิาการ หรือโรงเรียนอื�นที�น่าสนใจ 

เพื�อนาํองคค์วามรู้ที�ไดม้าใชเ้ป็นแนว

ทางการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนระดบั

มธัยมศึกษา

  

สะทอ้นความคิดเห็นจากผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

อาทิ นกัเรียนปัจจุบนั นกัเรียนเก่า 

อาจารยม์หาวทิยาลยั ผูป้กครอง ครูและ

เจา้หนา้ที�ของโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ

 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมของ

นกัเรียน เกี�ยวกบัการจดัการเรียนการ

สอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตาม

หลกัสูตรของโรงเรียน

5. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อ

วเิคราะห์องคค์วามรู้ต่าง ๆ และสิ�งที�

สะทอ้นจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

และ นาํองคค์วามรู้กลบัมาใชป้รับปรุง

และพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน และ

เผยแพร่ไปยงัโรงเรียนในลกัษณะเดียวกนั
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

เป้าหมายดาํเนินการ 10,375,000    

งปม -           -           -              -              65,000        -           65,000        130,000      -           330,000      5,000          335,000      5,000          5,000       325,000   335,000      800,000         

เป้าหมายดาํเนินการ 21,300,000    

รวมทั�งสิ�น งปม 130,000   130,000   1,090,000   1,350,000   1,065,000   935,000   710,000      2,710,000   855,000   2,315,000   1,290,000   4,460,000   1,180,000   530,000   945,000   2,655,000   11,175,000    

8. การทบทวนและวเิคราะห์หลกัสูตร

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ตั�งแต่

หลกัสูตร พทุธศกัราช 2548 -2562  เพื�อ

เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการ

เรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 

วชิาการเพื�อทาํการวจิยัในชั�นเรียน การ

พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน

และการวดัประเมินผลที�สอดคลอ้งกบั

สังคมดิจิตอล ทุนสนบัสนุนทุนละ 

50,000 บาทต่อคน 40 ทุน และ 200,000

บาทต่อโครงการวจิยัร่วมแบบบูรณาการ

 10 ทุน
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04.00 ฝายบริหารงานทัว่ไป 
04.01 งานบริหารทัว่ไป 

 

1.  ผูรับผิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร   รวมเปนเงิน           1,870,000 บาท 
2.1 การประชุม  1,512,000 บาท 
2.2 การรับรองแขกของผูอํานวยการ, รอง

ผูอํานวยการ 
 150,000 บาท 

2.3 คาตอบแทนใชสอย วัสดุ ของฝาย  208,000 บาท 
 
  

3. ภารกิจและตัวช้ีวัดของฝายบริหารงานท่ัวไป 
 ฝายบริหารงานท่ัวไปมีภารกิจท่ีเก่ียวของในดานการบริหารจัดการโรงเรียน ไดแก งานแผนและ
ยุทธศาสตร  งานบุคคล  งานสารบรรณ  งานการประชุม  งานการเงินและการบัญชี  และงานจัดเลี้ยง 
ขอเสนอตัวชี้วัดในภาพรวมของฝายบริหารงานท่ัวไป ดังนี้   
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1. งานแผน  

1.1 การงบประมาณ : วิเคราะหงบประมาณประจําปตามภารกิจและความจาํเปนของโรงเรียน  

ตลอดจนติดตามการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด : รอยละของผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

เปาหมายการดําเนินงาน : โรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป  รวมทั้ง มีแผนและผลการ

ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผนรอยละ 90 

ต.ค.63-ก.ย.64 

1.2 การประเมินผลการดําเนนิงานขององคการมหาชน : ประสาน ตดิตามการกําหนดขอเสนอ

ตัวชี้วัด คาเปาหมายในการประเมินองคกร ตลอดจนการวิเคราะหและติดตามผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด : รอยละของผลการดําเนินงาน มีความสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดในการ

ประเมินผลการดําเนนิงานขององคกร 

เปาหมายการดําเนินงาน : โรงเรียนมีขอเสนอตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สอดคลองตามภารกิจของ

โรงเรียน และสามารถวัดและประเมินผลได  รวมทั้งผลการดําเนินงาน มีความสอดคลองและ

เปนไปตามขอกําหนดในการประเมินผลการดาํเนินงานขององคกร รอยละ 90 

ต.ค.63-ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตัวชี้วัด (1) มีแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัตงิานในการควบคุมภายใน ที่เปนไปตาม

ขอกําหนดของ ก.พ.ร.  

(2) การดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถดําเนินการ

ลดความเสี่ยงไดคิดเปนรอยละ 90 ของแผนที่วางไว 

เปาหมายการดําเนินงาน : โรงเรียนมีแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบตัิงานในการ

ควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถดําเนินการลดความเสี่ยงได 

ต.ค.63-ก.ย.64 

2. งานสารบรรณ :  

ติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งในและนอกโรงเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 

ตัวชี้วัด (1)  รางหนังสือเสนอผูบริหารเพื่อพจิารณาลงนาม โดยดาํเนินการแลวเสร็จภายใน  

2 วันทําการ นับจากวันทีไ่ดรับการรองขอจากเจาของเร่ืองและสงไปยังหนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

(2) แจงเร่ืองจากหนังสือรับ หนังสือภายใน ไปยังผูเก่ียวของทราบ นับจากวันที่รับการ

พิจารณาสัง่การจากผูอํานวยการ ภายใน 1 วันทาํการ 

เปาหมายการดําเนินงาน : ตนเร่ือง/ผูเก่ียวของ ไดรับหนังสือเพื่อดําเนินการทนัตามกําหนดเวลา 

 

3. งานการประชุม :  

การเขาเฝาฯ เปนการสวนพระองค  การประชมุคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

การประชุมคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการโรงเรียน เชน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  คณะอนุกรรมการ

ประเมินฯ  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

และการประชุมครู-เจาหนาที ่

ต.ค.63-ก.ย.64 

ตัวชี้วัด (1)  คณะกรรมการโรงเรียน / คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ไดรับไฟลระเบียบ

วาระการประชุมกอนการประชมุ/การเขาเฝาฯ  3-5 วัน 

 

(2) คณะกรรมการดําเนินการ / บุคลากรของโรงเรียน สามารถดาวโหลดไฟลรายงาน

การประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน และไฟลรายงานการประชุมครู-เจาหนาที่  

ไดจาก team drive  

เปาหมายการดําเนินงาน :  

(1) คณะกรรมการ ไดรับไฟลเอกสารการประชุมลวงหนากอนถึงวนัประชุม/เขาเฝาฯ 

(2) บุคลากรของโรงเรียน สามารถสบืคนรายงานการประชุมครู-เจาหนาที่ ไดดวยตนเอง 

 

 
 
  
 



4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรมฝ่ายอํานวยการ   วงเงินงบประมาณ  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. งานสารบรรณและการประชุม

งปม 1,000      1,000      3,000      3,000      -          -          4,000          

                          เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

งปม 169,700  169,700  169,700  169,700  339,400  169,700  169,700  169,700  169,700  339,400  1,018,200   

                                                                              เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

งปม 49,700    49,700  99,400    49,700  49,700    49,700    49,700  99,400    49,700  49,700    298,200      

                                                                      เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

งปม 19,500    19,500    19,500  19,500    19,500    19,500    19,500  19,500    78,000        

                                                                      เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

1.4 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ งปม 1,050      1,050      1,050    3,150      1,050      1,050    1,050      3,150      1,050      1,050      1,050    3,150      1,050      1,050    1,050      3,150      12,600        

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ

1.5 การประชุมร่วมระหวา่งคณะกรรมการโรงเรียน สมาคมผูป้กครองฯ งปม 87,500    87,500    87,500        

             เป้าหมายดาํเนินการ

1.6 รับรองแขก (ผูอ้าํนวยการ / รองผูอ้าํนวยการ) งปม 37,500    37,500    37,500    37,500    150,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -          -          -          -          -             

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

2. งานแผน -             

2.1 การงบประมาณ และการทบทวนแผนการใชจ่้ายและแผนปฏิบตัิงาน งปม -          6,750    6,750      -          6,750      6,750      13,500        

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ -             

2.2 การประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารมหาชน งปม -             

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ

2.3 การบริหารความเสี�ยง และการควบคุมภายใน งปม -             

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ

3. งานจัดเลี�ยง งปม -             

                                                                                                                                                    เป้าหมายดาํเนินการ

4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุของฝ่าย งปม 88,000    40,000    40,000    40,000    208,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          -             

รวมทั�งสิ�น งปม 195,750  171,750  50,750  418,250  248,250  77,000  173,750  499,000  128,250  190,250  50,750  369,250  342,500  70,250  170,750  583,500  1,870,000   

1,870,000                 

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
รวม

1.1 การเขา้เฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์

1.2 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์

1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

88,000                                         40,000                                         40,000                                         40,000                                         

1.4 การดาํเนินการเกี�ยวกบัหนงัสือภายนอก / บนัทึกขอ้ความ / คาํสั�ง

37,500                                         

1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ไตรมาส 3

37,500                                         37,500                                         37,500                                         

ไตรมาส 4
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04.00 ฝายบริหารงานทัว่ไป 
04.02 งานการเงินและบัญชี 

 

1.  ผูรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี 
 

2. งบประมาณ    
 2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  35,000 บาท 

 

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1. บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Banking)  
เปาหมายของกิจกรรรม  :  ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน  
และความถูกตองในการเบิกจายเงิน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 ตัวช้ีวัด  
1. ผูมีสิทธิไดรับเงินครบถวน ถูกตอง ตามกําหนดเวลา 
2. รอยละของความถูกตองในการจาย/โอนเงินใหกับผูรับเงินเบิกจายเงิน 
3. ผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการใชงานระบบ e-Banking 
คาเปาหมาย  
1. จายเงินใหผูมีสิทธิภายใน 4 วันทําการนับจากไดรับการอนุมัติใหจายได 
2. รอยละ 99.00 ในการจาย/โอนเงินถูกตองใหกับผูรับเงิน 
3. ผูปฏิบัติงานใชงานระบบ e-Banking ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2 การจัดทํารายงานการเงิน ต.ค.63 – ก.ย.64 
 เปาหมายของกิจกรรม : ความถูกตองของรายงานการเงิน ท่ีแสดงสถานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียน และเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการ  
นําเสนอรายงานการเงินประจําไตรมาสเขาท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียน และ
นําสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณไปยังหนวยงานตาง ๆ 

     

 ตัวช้ีวัด  
 1. สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียนถูกตอง  
 2. จัดทํารายงานการเงินเสนอผูอํานวยการ และนําเสนอรายงานการเงิน

ประจําไตรมาสเขาท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนทันเวลา  
 3. นําสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณไปยังกระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกลาง) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกระทรวงศึกษาธิการทันเวลา 
 คาเปาหมาย  
 1. เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยาง

ถูกตอง ครบถวน ตามหลักการบัญชีภาครัฐ 
 2. เพ่ือนําเสนอรายงานการเงินตอผูอํานวยการ ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป 

และนําเสนอรายงานการเงินประจําไตรมาสเขาท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

 3. นําสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 90 
วันนับแตสิ้นปงบประมาณ 

 

3 การวิเคราะหคาใชจาย เพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต (Unit Cost) ต.ค.63 – ก.ย.64 
 เปาหมายของกิจกรรม :  จัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ 
     

 ตัวช้ีวัด : วิเคราะหคาใชจายตาง ๆ เพ่ือจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
คาเปาหมาย : ไดตนทุนตอหนวยผลผลิต (Unit Cost) เพ่ือใชในการตัดสินใจ

ของผูบริหาร   

 

4 ขอตกลงในการใหบริการ  (Service Level Agreement : SLA) ต.ค.63 – ก.ย.64 
 เปาหมายของกิจกรรม :  ผูรับบริการไดรับการบริการทันตามระยะเวลาท่ี

กําหนด และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีอยางถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 
ท่ีโรงเรียนท่ีถือปฏิบัติ       

     

 ตัวช้ีวัด :  
1. ผูรับบริการไดรับการบริการทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
2. ผูรับบริการสามารถดําเนินการ ไดอยางถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ  

      คาเปาหมาย :  
1. รอยละ 90 ของผูรับบริการท่ีไดรับการบริการทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. รอยละ 5 ของเอกสารท่ีถูกตีกลับไปแกไข  
 

 

 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรม งานการเงินและบัญชี วงเงินงบประมาณ  35,000   บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -      -      -       -       -         -       -       -         -      -         -        -       -      -      -         -         

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -      -      -       -       -         -       -       -         -      -         -        -       -      -        -      -         -         

เป้าหมายดาํเนินการ

3. กิจกรรม งานการเงินและบญัชี งปม 1,000   500      2,000   3,500   10,000   2,000   1,500   13,500   1,000   2,000     2,500    5,500   1,000   2,500    9,000   12,500   35,000    

   - ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 1,000   500      2,000   3,500   10,000   2,000   1,500   13,500   1,000   2,000     2,500    5,500   1,000   2,500    9,000   12,500   35,000    

รวม

1. กิจกรรมงานการเงิน

   - บริการการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์

2. กิจกรรมงานบญัชี

   - การรายงานการเงิน

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.01 ศูนยคอมพิวเตอร 

 

1. ผูรับผิดชอบ ศูนยคอมพิวเตอร ฝายบริหารทรัพยากร 
2.  งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร       รวมเปนเงิน  3,415,000  บาท 

2.1 คาเชาคูสายอินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  970,000 บาท 
2.2 คาตอสัญญาลิขสิทธิ์โปรแกรมและคาจางเหมาดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของโรงเรียน                                           855,000 บาท 
2.3 คาปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครื่องแมขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

คาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   1,000,000 บาท 

2.4 คาเชาเครื่องพิมพเอกสาร           480,000 บาท 

2.5 คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย        110,000 บาท 
 

2. ภารกิจ/ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
ภารกิจ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
1.เชาคูสายอินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูง  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1.เชาวงจรคูสายอินเทอรเน็ตและคาบริการอินเทอรเน็ต  
 ตัวช้ีวัด รอยละของปริมาณการใชงานเครือขายสูงสุดตอปริมาณแบนดวิดทท่ีมีท้ังหมด  
 เปาหมายการดําเนินงาน ≤70 ต.ค.63 – ก.ย.64 
  2. เชาโดเมนเนม  
 ตัวช้ีวัด เว็บไซตของโรงเรียนไดมาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  
 เปาหมายการดําเนินงาน เปนไปตามมาตรฐานภาครัฐ มี.ค.64 
 3.เชาระบบเขารหัสเว็บไซต (SSL Certificate)  
 ตัวช้ีวัด เว็บไซตของโรงเรียนไดมาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  
 เปาหมายการดําเนินงาน เปนไปตามมาตรฐานภาครัฐ มิ.ย.64 
2.ตอสัญญาลิขสิทธิ์โปรแกรมและคาจางเหมาดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของโรงเรียน 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1.จัดซ้ือซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop  
 ตัวช้ีวัด ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ

โปรแกรมลิขสิทธิ์ 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน มีใชงานเพียงพอรอยละ 100 ธ.ค.63 
 2.จัดซ้ือซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud  
 ตัวช้ีวัด ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ

โปรแกรมลิขสิทธิ์ 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน มีใชงานเพียงพอรอยละ 100 
 

มี.ค.64 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 3. คาจางเหมาดูแลโปรแกรมบริหารจัดการหองสมุด  
 ตัวช้ีวัด ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ

โปรแกรมลิขสิทธิ์ 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ของเวลา ธ.ค.63 
 4.จางเหมาบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟา (UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจงเตือน

และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
 

 ตัวช้ีวัด รอยละของเวลาท่ีระบบสนับสนุนใหหองควบคุมแมขายสามารถปฏิบัติงานได  
 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ต.ค.63 – ก.ย.64 
 5.จางเหมาบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาสํารอง (Generator)  
 ตัวช้ีวัด รอยละของเวลาท่ีระบบสนับสนุนใหหองควบคุมแมขายสามารถปฏิบัติงานได  
 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ต.ค.63 – ก.ย.64 
 6.จางเหมาบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (หอง Server)  
 ตัวช้ีวัด รอยละของเวลาท่ีระบบสนับสนุนใหหองควบคุมแมขายสามารถปฏิบัติงานได  
 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ต.ค.63 – ก.ย.64 
3.ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเครื่องแมขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและคาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง                                         

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1.จัดซ้ืออุปกรณสําหรับการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  
 ตัวช้ีวัด อุปกรณสามารถใชงานไดปกติ  
 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ต.ค.63 – ก.ย.64 
 2.ปรับปรุงและบํารุงรักษาเครื่องแมขาย ระบบสื่อสัญญาณคอมพิวเตอร  

 ตัวช้ีวัด รอยละของพ้ืนท่ีการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
สํานักงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุมและท่ีพักอาศัยของโรงเรียน
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100 ต.ค.63 – ก.ย.64 
4. คาเชาเครื่องพิมพเอกสาร  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1.เชาเครื่องพิมพเอกสาร  
 ตัวช้ีวัด รอยละของปริมาณคาใชจายท่ีลดลงท้ังหมดเม่ือเทียบกับคาใชจายเครื่องพิมพ

เอกสารปงบท่ีผานมา 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน ไมนอยกวารอยละ 10 ต.ค.63 – ก.ย.64 
5. คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย  
 ตัวช้ีวัด มีอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 เปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 100  ต.ค.63 – ก.ย.64 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 
6. พัฒนาบุคลากร  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
 1. อบรมพัฒนาบุคลากร  
 ตัวช้ีวัด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเทียบเทามาตรฐานดานเทคโนโลยใีนปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน บุคลากรทุกคน มี.ค.64 
 



4. แผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพวิเตอร์ วงเงินงบประมาณ 3,145,000 บาท
#######

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 237,500  237,500  237,500     237,500        237,500  237,500 237,500  237,500  950,000     

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม -         -               1,000      1,000     -          1,000         

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม -         -               19,000    19,000   -          19,000       

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 145,000  145,000  -               -         -          145,000     

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม -         280,000     280,000        -         -          280,000     

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 75,000    75,000    -               -         -          75,000       

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 52,250    52,250    52,250       52,250          52,250    52,250   52,250    52,250    209,000     

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 15,000    15,000    15,000       15,000          15,000    15,000   41,000    41,000    86,000       

คน

6. ค่าดูแลโปรแกรมบริหารจดัการห้องสมุด

5. จดัซื�อซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิ�  Adobe Creative 

Cloud

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1

4. จดัซื�อซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิ�  Microsoft EES 

Desktop

ไตรมาส  2
รวม

1. เช่าวงจรคู่สายอินเทอร์เน็ตและค่าบริการ

อินเทอร์เน็ต

2. เช่าโดเมนเนม

3. เช่าระบบเขา้รหัสเวบ็ไซต ์(SSL Certificate)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7. จา้งเหมาบาํรุงรักษาระบบสาํรองไฟฟ้า 

(UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจง้เตือน

โ

8. จา้งเหมาบาํรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าสาํรอง 

(Generator)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม -         30,000       30,000          -         30,000    30,000    60,000       

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 10,000    10,000  10,000    30,000    10,000  10,000    10,000       30,000          10,000    10,000  10,000    30,000   10,000  10,000    100,000     

คน

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

งปม 150,000  150,000  350,000     350,000        300,000  300,000 100,000  100,000  900,000     

คน
เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

12. เช่าเครื�องพมิพเ์อกสาร งปม 40,000    40,000  40,000    120,000  40,000  40,000    40,000       120,000        40,000    40,000  40,000    120,000 40,000  40,000    40,000    120,000  480,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

13. ค่าตอบแทน วสัดุ ใชส้อย งปม 3,750      33,750  3,750      41,250    24,250  18,250    3,750         46,250          3,750      3,750    3,750      11,250   3,750    3,750      3,750      11,250    110,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -         -               -         -          -            

รวมทั�งสิ�น งปม 128,750  83,750  653,500  866,000  74,250  68,250    1,018,500  1,161,000     54,750    53,750  677,500  786,000 53,750  43,750    504,500  602,000  3,415,000  

9. จา้งเหมาบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศและ

ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ (ห้อง Server)

10. จดัซื�ออุปกรณ์สาํหรับการซ่อมบาํรุง

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง

11. ปรับปรุงและบาํรุงรักษาเครื�องแม่ข่าย 

ระบบสื�อสัญญาณคอมพวิเตอร์
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.02 ศูนยวทิยบริการ 

 
1. ผูรับผิดชอบ  ฝายบริหารทรัพยากร ศูนยวิทยบริการ 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน    670,000    บาท 

2.1 คาซ้ือหนังสือ สื่อ และสิ่งพิมพตอเนื่อง                                        223,000    บาท 
2.2 คาเชาเครื่องพิมพพรอมซอฟทแวร                                             180,000     บาท 
2.3 คาใชจายสนับสนุนการเปดศูนยวิทยบริการนอกเวลา                       212,000     บาท 
2.5 คาตอบแทน  ใชสอย วัสดุ              55,000     บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : สนับสนุนการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยของครูและนักเรยีน  
วัตถุประสงคของภารกิจ: 
      1. ครูและนักเรียนสามารถเขาถึงหนังสือ และสื่อ รวมถึงแหลงความรูใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ทันสมัย สามารถใชประโยชนในการเรียนการสอนและ
การคนควาวิจัย 
      2. มีการจัดบริการและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาของนักเรียน 

 

3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
       งานจัดหาหนังสือ ส่ือ และแหลงความรูตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตอการเรียนการ
สอนและการคนควาวิจัย 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

เปาหมายกิจกรรม 
1. จัดหาหนังสือ สื่อ และแหลงความรูท่ีเหมาะสมตอการใชงานของนักเรียน

และเจาหนาท่ี 
ตัวช้ีวัด   

1. ปริมาณการยืมหนังสือและการขอใชงานสื่อของนักเรียน 
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ ท่ีมีตอหนังสือและสื่อตาง ๆ ของ 

ศูนยวิทยบริการ  
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. นักเรียนมีปริมาณการยืมหนังสือและการขอใชงานสื่อไมนอยกวารอยละ 
15 ของปริมาณการยืมตอคน 

2. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการศูนย
วิทยบริการในดานหนังสือและสื่อตาง ๆ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 
ข้ึนไป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
       งานบริการและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

เปาหมายกิจกรรม 
     1. จัดบรรยากาศ บริการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควา 
        และการเรียนรูของนักเรียน 
ตัวช้ีวัด   
     1. ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสถานท่ี บรรยากาศ และ  
         การบริการของศูนยวิทยบริการ 
     2. ปริมาณการเขาใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
     1. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
        ศูนยวิทยบริการในดานสถานท่ี บรรยากาศ และการบริการของศูนย 
        วิทยบริการ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 
     2. มีปริมาณการเขาใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ไมนอยกวา  
        50,000 ครัง้/ป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดาํเนินงาน  ศูนย์วทิยบริการ วงเงินงบประมาณ  670,000  บาท
670,000      

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 50,000   50,000    30,000 30,000    70,000   70,000    30,000    30,000   180,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         

งปม -         -         2,800      2,800      -         -       4,000     4,000     -         -       35,000    35,000    -         -          1,200      1,200     43,000        

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         

3.ค่าเช่าเครื�องพิมพพ์ร้อมซอฟทแ์วร์ งปม -         -         45,000    45,000    -         -       45,000   45,000    -         -       45,000    45,000    -         -          45,000    45,000   180,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -         23,200    23,800    47,000    23,200   23,200 3,000     49,400    -         22,000 23,000    45,000    23,200    24,600    22,800    70,600   212,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

6. ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ ศูนยว์ิทยบริการ งปม 10,000   1,000     1,000      12,000    1,000     1,000   1,000     3,000     35,000   1,000   1,000      37,000    1,000     1,000      1,000      3,000     55,000        

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 60,000   24,200    72,600    156,800  24,200   54,200 53,000   131,400  105,000 23,000 104,000  232,000  24,200    55,600    70,000    149,800 670,000      

รวม
กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

1.ค่าซื�อหนงัสือและสื�อ ทั�งหมด 12 ครั� ง

- ไตรมาสที� 1 จดัซื�อ 3 ครั� ง

- ไตรมาสที� 2 จดัซื�อ 3 ครั� ง และเยบ็เล่มวารสาร

- ไตรมาสที� 3 จดัซื�อ 3 ครั� ง 

- ไตรมาสที� 4 จดัซื�อ 3 ครั� ง

2. ค่าบอกรับและต่ออายุสิ�งพิมพต่์อเนื�อง (วารสารภาษาองักฤษ 8

 รายการ วารสารภาษาไทย 15 รายการ และฐานขอ้มูลวารสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ 2 รายการ) 

- ไตรมาสที� 1 ภาษาไทย 3 รายการ

- ไตรมาสที� 2 ภาษาต่างประเทศ 2 รายการ ภาษาไทย 2 รายการ

- ไตรมาสที� 3 ภาษาต่างประเทศ 6 รายการ ภาษาไทย 9 รายการ 

และ ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 2 รายการ

- ไตรมาสที� 4 ภาษาไทย 1 รายการ

4. ค่าเปิดบริการศูนยว์ิทยบริการนอกเวลา  วนัธรรมดา 3 ชั�วโมง 

วนัเสาร์ 6 ชั�วโมง วนัอาทิตย ์9 ชั�วโมง

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 
 

1. ผูรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที ่
 

2. งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน 21,383,000.00 บาท 

2.1 คาซอมบํารุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค   7,000,000.00 บาท 

2.2 คาซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ 2,000,000.00 บาท 

2.3 คาจางเหมาบริการทาํความสะอาด ประจาํเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 6,495,000.00 บาท 

2.4 คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําเดือนตลุาคม 2563 - กันยายน 2564 2,571,000.00 บาท 

2.5 คาจางเหมาบริการดูแลรักษาสนามและตนไม ประจาํเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 1,650,000.00  บาท 

2.6 คาจางเหมาบริการกําจัดปลวก หนู ยุงและแมลง  90,000.00 บาท 

2.7 คาจางเหมาบริการดูแลรักษาลฟิต  280,000.00 บาท 

2.8 คาจางเหมาบริการดูแลรักษาหมอแปลงไฟฟา, เคร่ืองสํารองไฟและบาํรุงดูแลรักษา

ตูควบคุมไฟฟาภายในโรงเรียน 

221,000.00 บาท 

2.9 คาจางเหมาบริการบํารุงรักษาปมน้ํา และระบบน้าํดื่ม 241,000.00 บาท 

2.10 คาจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปองกันภัยและการประกันภัย 

2.11 งานปรับปรุงภูมทิัศน 

675,000.00                                

160,000.00  

บาท  

บาท 

 

3. ภารกิจ (เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564) 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ ดําเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง ดูแลบํารุงรักษา 

ซอมแซม ตอเติม อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

และภูมิทัศนของโรงเรียน รวมท้ังดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน สามารถใหบริการแกบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนใหบริการแกชุมชน บุคคล 

และหนวยงานภายนอก ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

1. งานซอมบํารุงอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 
1.1 งานซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 

ตัวช้ีวัด อาคารสถานท่ีมีสภาพพรอมใชงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน 
1.3.1 สามารถดําเนินการซอมหรือสรุปงานซอมใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ 

หลังจากไดรับการขอใชบริการ หรือจากการสํารวจ อาคารสถานท่ีตาง ๆ  
1.3.2 ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุง

อาคารสถานท่ี ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 
1.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน 

ตัวช้ีวัด สํารวจและดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนภายในโรงเรียน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการ
ปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 

1.3 งานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
ตัวช้ีวัด ระบบปรับอากาศ มีสภาพพรอมใชงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1.3.1 สามารถดําเนินการซอมหรือสรุปงานซอมใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทํา
การ หลังจากไดรับการขอใชบริการ หรือจากการสํารวจ อาคารสถานท่ี
ตาง ๆ 

1.3.2 ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 

1.4 งานบํารุงดูแลรักษาลิฟต 
ตัวช้ีวัด โรงเรียนมีการจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟตใหมีสภาพพรอมใชงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน มีการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาลิฟต เดือนละไมนอยกวา 
1 ครั้ง 

1.5 งานดูแลรักษาระบบไฟฟาหลักภายในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด โรงเรียนมีการจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาหลักภายในโรงเรยีนให
มีสภาพพรอมใชงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน มีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบไฟฟาหลักภายใน
โรงเรียน ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

1.6 งานดูแลบํารุงรักษาปมน้ํา และระบบน้ําดื่ม 
ตัวช้ีวัด โรงเรียนมีการจางเหมาบริการบํารุงรักษาปมน้ําและระบบน้ําดื่มใหมีสภาพ
พรอมใชงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน มีการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาดูแลบํารุงรักษาปมน้ํา 
และระบบน้ําดื่ม เดือนละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

2. งานบริการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี ต.ค.63 – ก.ย.64 

 ตัวช้ีวัด อาคารสถานท่ีมีความสะอาดพรอมใชงาน  
 เปาหมายการดําเนินงาน ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอ

ใหบริการ ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 
 

3.   งานบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ต.ค.63 – ก.ย.64 

ตัวช้ีวัด โรงเรียนมีการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน  

เปาหมายการดําเนินงาน  
 1. มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. ไมมีอุบัติเหตุในเรื่องของการจราจร ภายในโรงเรียน 

 

4.  งานดูแลรักษาสนาม สวน ตนไม และสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด ภูมิทัศนภายในโรงเรียน มีสภาพรมรื่น สวยงาม  
 เปาหมายการดําเนินงาน ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ งานดูแลรักษาสนาม สวน ตนไม และสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนในระดับไม

นอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

5.    งานกําจัดปลวก หนู ยุงและแมลง ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด โรงเรียนมีการจางเหมาบริการกําจัดปลวก หนู ยุงและแมลง  
 เปาหมายการดําเนินงาน  มีการดําเนินการกําจัดปลวก หนู ยุงและแมลง เดือนละไม

นอยกวา 2 ครั้ง 

 

6. งานดูแลบํารุงรักษาระบบปองกันภัยและการประกันภัย ต.ค.63 – ก.ย.64 

 ตัวช้ีวัด 

1. ระบบปองกันภัยมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

2. โรงเรียนมีการจัดทําประกันภัย 

 

   เปาหมายการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาระบบปองกันภัย ภาคเรียนละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

2. ดําเนินการจัดทําประกันภัยโรงเรียนกอนหมดสัญญาประกันภัย ปละ 1 คร้ัง 

 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรม ฝ่ายอาคารสถานที�และยานพาหนะ        วงเงินงบประมาณ  21,383,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 600,000      600,000      500,000      1,700,000   600,000      600,000      700,000      1,900,000   700,000      600,000      600,000      1,900,000   500,000      500,000      500,000      1,500,000   7,000,000      

คน 4            4            4            4            4            4            4            4            4            4            4            4            

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม 170,000      170,000      160,000      500,000      170,000      170,000      170,000      510,000      170,000      170,000      160,000      500,000      170,000      170,000      150,000      490,000      2,000,000      

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม 541,300      541,300      541,300      1,623,900   541,300      541,300      541,300      1623900 541,200      541,200      541,200      1623600 541,200      541,200      541,200      1,623,600   6,495,000      

1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม 214,250      214,250      214,250      642,750      214,250      214,250      214,250      642750 214,250      214,250      214,250      642750 214,250      214,250      214,250      642,750      2,571,000      

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม 137,500      137,500      137,500      412,500      137,500      137,500      137,500      412,500      137,500      137,500      137,500      412,500      137,500      137,500      137,500      412,500      1,650,000      

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม 7,500          7,500          7,500          22,500        7,500          7,500          7,500          22,500        7,500          7,500          7,500          22,500        7,500          7,500          7,500          22,500        90,000           

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -         -           

งปม -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              280,000      280,000      280,000         

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 150,000      -              7,000          157,000      -              -              7,000          7,000          -              -              7,000          7,000          -              -              50,000        50,000        221,000         8. งานจา้งเหมาบริการดูแลรักษา

หมอ้แปลงไฟฟ้า  เครื�องสาํรอง

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. งานบริการรักษาความปลอดภยั

5. งานจา้งเหมาบริการดูแลรักษา

สนาม สวน ตน้ไม ้และ

สภาพแวดลอ้มทางภูมิทศัน์

6. งานจา้งเหมาบริการกาํจดัปลวก

 หนู ยงุและแมลง

7. งานจา้งเหมาบริการดูแลรักษา

ลิฟต์

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

1. งานซ่อมบาํรุงอาคารสถานที�

และระบบสาธารณูปโภค

2. งานซ่อมบาํรุงเครื�องปรับอากาศ

3. งานจา้งเหมาบริการทาํความ

สะอาดอาคารสถานที�
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 12,000        12,000        12,000        36,000        12,000        12,000        12,000        36,000        12,000        12,000        12,000        36,000        12,000        12,000        109,000      133,000      241,000         

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -              75,000        25,000        100,000      -              350,000      25,000        375,000      75,000        -              25,000        100,000      -              75,000        25,000        100,000      675,000         

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 20,000        15,000        10,000        45,000        15,000        15,000        10,000        40,000        15,000        15,000        10,000        40,000        15,000        15,000        5,000          35,000        160,000         

คน 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 1,852,550   1,772,550   1,614,550   5,239,650   1,697,550   2,047,550   1,824,550   5,569,650   1,872,450   1,697,450   1,714,450   5,284,350   1,597,450   1,672,450   2,019,450   5,289,350   21,383,000    

คน 14               14               14               -              14               14               14               -              14               14               14               -              14               14               14               -              -                

 

หมอแปลงไฟฟา, เครองสารอง

ไฟและบาํรุงดูแลรักษาตูค้วบคุม

ไฟฟ้าภายในโรงเรียน

9. งานจา้งเหมาบริการบาํรุงรักษา

ปั� มนํ�า และระบบนํ�าดื�ม

10.งานจา้งเหมาบริการ

บาํรุงรักษาระบบป้องกนัภยัและ

การประกนัภยั

11. งานปรับปรุงภูมิทศัน์

รวมทั�งสิ�น

125



126 
 

05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 
 

1. ผูรับผิดชอบ  งานยานพาหนะ 

 

2. งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร   รวมเปนเงิน 915,000.00 บาท 

2.1 คาน้ํามนัเชื้อเพลิง 300,000.00 บาท 

2.2 คาจางเหมาบริการ และเชารถยนต 200,000.00 บาท 

2.3 คาซอมบํารุงดูแลและรักษารถยนต 200,000.00 บาท 

2.4 คาตอทะเบียน ประกันภัยรถยนต รถจักยานยนต และ พรบ. ประจําป 215,000.00 บาท 

 

3.  ภารกิจ 

         บริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุง ควบคุม กํากับดูแลการใหบริการยานพาหนะ แกบุคลากร และ

นักเรียนของโรงเรียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย  

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.   งานใหบริการรถยนตสวนกลาง ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด 

1. รถยนตสวนกลางมีสภาพพรอมใชงาน 
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการรถยนตสวนกลาง 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน   
1. รถยนตสวนกลางมีสภาพพรอมใชงาน 

1.1 ดําเนินการตอทะเบียน ประกันภัยรถยนต และ พรบ. ประจําป ไดตาม
กําหนดของสัญญา 

1.2 ดําเนินการบํารุงดูแลรักษารถยนตสวนกลาง ไดตามกําหนด 
1.3 สามารถใหบริการรถยนตสวนกลางไดไมนอยกวารอยละ 95 จากรายการท่ี

ขอใชบริการ 
2. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการรถยนต

สวนกลางในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 

 

2  งานจางเหมาบริการและเชารถยนต ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการจางเหมาบริการและเชารถยนต  

 เปาหมายการดําเนินงาน  ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการ
จางเหมาบริการและเชารถยนตในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 

 

 

 



กิจกรรม /

แผนการดาํเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. งานใหบ้ริการรถยนตส่์วนกลาง งปม 25,000     25,000     25,000   75,000     25,000   25,000   25,000   75,000     25,000     25,000   25,000   75,000     25,000   25,000   25,000   75,000     300,000   

คน 6              6              6            6            6            6            6              6            6            6            6            6            

เป้าหมายดาํเนินการ

2. งานจา้งเหมาบริการและเช่ารถยนต์ งปม 20,000     20,000     20,000   60,000     25,000   20,000   15,000   60,000     5,000       10,000   15,000   30,000     20,000   20,000   10,000   50,000     200,000   

คน 1              1              1            1            1            1            1              1            1            1            1            1            

เป้าหมายดาํเนินการ

3. งานซ่อมบาํรุงดูแลรักษารถยนตส่์วนกลาง งปม 20,000     45,000     10,000   75,000     10,000   25,000   5,000     40,000     10,000     25,000   5,000     40,000     -         25,000   20,000   45,000     200,000   

คน 6              6              6            6            6            6            6              6            6            6            6            6            

เป้าหมายดาํเนินการ

4. งานค่าต่อทะเบียน ประกนัภยัรถยนต ์รถจกั

ยานยนต ์และ พรบ. ประจาํปี

งปม 84,500     45,000     -         129,500   1,000     -         -         1,000       84,500     -         -         84,500     -         -         -         -           215,000   

คน 1              1              1            1            1            1            1              1            1            1            1            1            
เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น 149,500   135,000   55,000   339,500   61,000   70,000   45,000   176,000   124,500   60,000   45,000   229,500   45,000   70,000   55,000   170,000   915,000   

4. แผนการดาํเนินงาน งานยานพาหนะ  วงเงินงบประมาณ 915,000.00 บาท

รวม
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

05.03.03 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานโสตทัศนศึกษา 
 

1. งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร                                  500,000.00   
บาท 

2.1 คาพัฒนาปรับปรุง ซอมแซม บาํรุงดูแลรักษา ระบบภาพและ
เสียง หองประชมุ หองเรียน ระบบโทรทัศน ระบบภาพและ
เสียงประชาสัมพนัธ ระบบการถายทอดและบนัทึกวดีิทัศน
ผานระบบเครือขาย 

500,000.00 บาท 
 

 
3. ภารกิจ 
     บริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา ควบคุม กํากับดูแลการใหบริการหองประชุม โสตทัศนูปกรณ  
แกบุคลากรและนักเรียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการซอมแซม บํารุงดูแลรักษาหองประชุม 
โสตทัศนูปกรณ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทิภาพ 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1.  งานใหบริการหองประชุมและโสตทัศนูปกรณ  ต.ค.63 – ก.ย.64 
 ตัวช้ีวัด 

1. หองประชุมและระบบโสตทัศนูปกรณมีสภาพพรอมใชงาน 
2. ความพึงพอใจตอการใหบริการหองประชุม และโสตทัศนูปกรณ 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน  
1. หองประชุมและระบบโสตทัศนูปกรณมีสภาพพรอมใชงาน 

1.1 ดําเนินการ สํารวจตรวจสอบ บํารุงรักษา เพ่ือสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- หองประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
- ระบบโสตทัศนูปกรณอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1.2 อุปกรณโสตทัศนูปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานรอยละ 100 
2. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการหอง

ประชุม และโสตทัศนูปกรณในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ข้ึนไป 

 

 
 

 
 



4.  แผนการดาํเนินงาน งานโสตทัศนศึกษา  วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

กิจกรรม /

แผนการดาํเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ค่าพฒันาปรับปรุง ซ่อมแซม บาํรุงดูแลรักษา

 ระบบภาพและเสียง หอ้งประชุม หอ้งเรียน 

ระบบโทรทศัน์ ระบบภาพและเสียง

ประชาสัมพนัธ์ ระบบการถ่ายทอดและบนัทึก

วีดิทศัน์ผา่นระบบเครือข่าย

งปม 50,000   50,000   60,000   160,000   50,000   40,000   20,000     110,000   50,000   50,000   50,000   150,000   30,000   30,000   20,000   80,000     500,000   

คน 2            2            2            2            2            2              2            2            2            2            2            2            

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น 50,000   50,000   60,000   160,000   50,000   40,000   20,000     110,000   50,000   50,000   50,000   150,000   30,000   30,000   20,000   80,000     500,000   

รวม
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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05.03.04 แผนการดาํเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ฝ่ายอาคารสถานที� ฯ วงเงนิงบประมาณ 595,000  บาท

กิจกรรม /

แผนการดาํเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. คา่ทาํงานล่วงเวลาพนกังานขบัรถ

2.คา่ผา่นทางพิเศษ

3.คา่ตอบแทนผูค้วบคุมงาน

4.คา่ตอบแทนบุคคลภายนอก

5.คา่ทาํงานล่วงเวลา

6.คา่กระดาษจดัทาํเอกสาร                         

 7. อื�น ๆ

งปม 45,000   50,000   50,000   145,000   50,000     50,000     40,000   140,000   60,000   50,000     50,000     160,000      50,000   50,000   50,000   150,000   595,000      

เป้าหมายดาํเนินการ -          

รวมทั�งสิ�น 45,000   50,000   50,000   145,000   50,000     50,000     40,000   140,000   60,000   50,000     50,000     160,000      50,000   50,000   50,000   150,000   595,000      

รวม
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.04 งานพัสด ุ

 
 

1.  ผูรับผิดชอบ  งานพัสดุ 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน 98,500.00 บาท 

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      32,000.00 บาท 
2.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร       36,000.00 บาท 

(จํานวน 1 เครื่อง อัตราเดือนละ 3,000 บาท) 
2.2 คาเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุมของหนวยงานภายนอก             30,500.00 บาท 

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจและตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน 

1. ภารกิจของงานพัสดุ 
วัตถุประสงคของภารกิจ : มีหนาท่ีจัดหาพัสดุตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนตามเปาหมายและพันธกิจของโรงเรียน  
1.1  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  

การจัดซ้ือจัดจาง 
เปาหมายของกิจกรรม :  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของโรงเรียนมีความ

คุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 8 

ตัวช้ีวัด : ทุกโครงการของการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบและทันตอการใชงาน 
คาเปาหมาย : .ผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางจากผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบ
บัญชีภายนอกหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
 
 
 
 

1 ต.ค 2563 – 
30 ก.ย.64 

1.2  แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ   
การตรวจสอบพัสดุประจําป  
เปาหมายของกิจกรรม : ดําเนินการตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปท่ีผานมา 

(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563) และตรวจนับพัสดุประเภทท่ี
คงเหลือ วามีการรับ-จายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใช
งานตอไป  

ตัวช้ีวัด : การตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบและลดภาระงานในการ
ตรวจสอบพัสดุ 
คาเปาหมาย : ตรวจสอบพัสดุประจําปใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับแตวัน
เริ่มดําเนินการตรวจสอบ 

 
1 ต.ค. 63- 
13 พ.ย 64 

 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมงานพสัดุ      วงเงินงบประมาณ   98,500   บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม - - - - - - - - - - - - - - - - -

คน 3          3          3          - 3          3            3            3          3          3           - 3          3             3          -

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -       

งปม 2,000     3,000     3,000     8,000     3,000     3,000       2,000       8,000       1,000     2,000     5,000       8,000     4,000     3,000         1,000     8,000      32,000        

คน 3          3          3          3          3          3            3            3            3          3          3           3          3          3             3          3           

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -       - -

งปม 3,000     3,000     3,000     9,000     3,000     3,000       3,000       9,000       3,000     3,000     3,000       9,000     3,000     3,000         3,000     9,000      36,000        

คน 8          8          8          8          8          8            8            8            8          8          8           8          8          8             8          8           

เป้าหมายดาํเนินการ -       -        -       - -

งปม - - - - - 18,400     - 18,400     - - - - - 12,100       - 12,100    30,500        

คน - - - - - 3            - 3            - - - - - 3             - 3           

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 5,003     6,003     6,003     17,000   -         18,403     -           35,400     4,003     5,003     8,003       17,000   -         12,103       -         29,100    98,500        

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

-ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 

(ใชร่้วมกบังานการเงินและบญัชี)

1. กิจกรรมงานพสัดุ

-การจดัซื�อจดัจา้ง

-การตรวจสอบพสัดุประจาํปี

2. กิจกรรมพฒันาบุคลากร

-ค่าเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมของ

หน่วยงานภายนอก

- ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 

06.01 กิจกรรมงานสื่อสารองคกร 
 

1. ผูรับผิดชอบ    งานสื่อสารองคกร 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน   1,308,000      บาท 

2.1 การตอนรับผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน                                              10,000      บาท 

2.2 การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ                                               55,000      บาท 

2.3 กิจกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานุสรณ                                           850,000      บาท 

2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                    45,000      บาท 

2.5 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณรร.มหิดลวิทยานุสรณ  300,000     บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ภารกิจ  

1. ตอนรับ ประสานงาน และใหขอมูลการดําเนินกิจการของโรงเรียนแกบุคคลชาว

ไทยหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีมาติดตอและศึกษาดูงาน 

2. ถายภาพนิ่งและวิดีโอ ออกแบบและจัดทําสื่อหรือเอกสาร เขียนขาว

ประชาสัมพันธและบทความ เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินกิจการของโรงเรียน

และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของโรงเรยีน 

3. ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการ

ดําเนินการประชาสัมพันธของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

วัตถุประสงคของภารกิจ :   บุคคลชาวไทยหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีมาติดตอ

และศึกษาดูงาน รวมท้ังสาธารณชนไดรับทราบขอมูลการดําเนินกิจการของโรงเรียน 

ท้ังนี้ เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินกิจการของโรงเรียนและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี

ของโรงเรียน 

 

 

 

 

3.1  การพัฒนาส่ือการศึกษา ระบบการจัดการรูปภาพและวีดิโอของโรงเรียน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม 

1. การผลิตสื่อการเรียนการสอน เผยแพรใหกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และนักเรียนท่ัวไป ไดเรียนรูบทเรียนในเรื่องตาง ๆ 

2. การจัดทําระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน โดย

จัดเปนหมวดหมู จะทําใหบุคลากรสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด   

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหเปนไปตามตัวชี้วัดของโรงเรียน 

2. มีระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนไมนอยกวา 30 เรื่อง /ปงบประมาณ 

2. จัดทําระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเสร็จภายใน

ไตรมาสแรก โดยครู เจาหนาท่ี และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

สามารถเขาถึงรูปภาพและวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียนไดทุกกิจกรรม 

3.2  ปรับปรุงเอกสารและส่ือตาง ๆ สําหรับใชในการนําเสนอขอมูลโรงเรียน  ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม :  บุคคลหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีมีความสนใจและตองการ

ศึกษาการดําเนินงานและบริหารจัดการของรร. เกิดความรู ความเขาใจในประเด็นท่ี

สนใจ ตรงตามวัตถุประสงคการเขาเยี่ยมชมและมีความพึงพอใจในการใหบริการของรร. 

ตัวช้ีวัด  : บุคคลหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีมาเยี่ยมชมเกิดความรู ความเขาใจ 

และพึงพอใจในการรับบริการ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  บุคคลหรือหนวยงานภายในประเทศท่ีมาเยี่ยมชมเกิดความรู 

ความเขาใจ และพึงพอใจในการรับบริการ ไมนอยกวารอยละ 90 

 3.3  การจัดกิจกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานุสรณ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม :   ผูปกครองและนักเรียนท่ีสนใจศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ รวมถึงประชาชนท่ัวไป เกิดความรู ความเขาใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียน และชีวิตความเปนอยูของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตัวช้ีวัด : ผูรวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผลการประเมินของผูรวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในระดับมากข้ึนไป รอยละ 85 

3.4 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

เปาหมายกิจกรรม : เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณอันดีงามของโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ ใหเปนท่ีรับรูมากยิ่งข้ึน 

 

ตัวช้ีวัด : คร ูนักเรียนและประชาชนท่ีสนใจ เขาใจบทบาทภารกิจ ตลอดจนการ

ดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : การติดตามเขาชมเว็บไซตไซดและเฟสบุค ของทางโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ เพ่ิมข้ึน รอยละ 30 
 



4. แผนการดาํเนินงาน กิจกรรมงานสื�อสารองค์กร วงเงินงบประมาณ  1,308,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม - 1,000      1,000      2,000      1,000     1,000   1,000   3,000      - 1,000  1,000      2,000      1,000      1,000      1,000      3,000     10,000              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         

2. โครงการประชาสมัพนัธ์

ภาพลกัษณ์รร

2.1 คชจ.ในการดาํนินงานผลิต

รายการโทรทศัน์
งปม

70,000    50,000    120,000  50,000    50,000    50,000   270,000            

2.2 คจ.ในการบริหารจดัการ งปม -          10,000    10,000    10,000   30,000              

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม -           -         -          -         -       10,000 10,000    45,000   -      -          45,000    -         -          -          -         55,000              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -          

งปม -           -         -          -          -         -       -       -         -         -      -          -          -         -          -          -         -                   

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - - - -          - - - -         - - - -          400,000  450,000  - 850,000 850,000            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - - - -          - - - -         - - - -          - - - -         -                   

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม - - - -          - 15,000 - 15,000    15,000   - - 15,000    - - 15,000    15,000   45,000              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -         -          

งปม 5,000        3,000      5,000      13,000    4,000     3,000   5,000   12,000    2,000     5,000  3,000      10,000    6,000      4,000      3,000      13,000   48,000              

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 5,000        74,000    56,000    135,000  65,000   19,000 16,000 100,000  122,000 6,000  4,000      132,000  467,000  455,000  19,000    941,000 1,308,000         

รวม

1. การตอ้นรับผูม้าศึกษาดูงานและ

เยี�ยมชมโรงเรียน

3. การปรับปรุงเอกสาร

ป ั ั ์

4. การจดัทาํข่าวประชาสมัพนัธ์

กิจกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

5. กิจกรรมสปัดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์

6. การผลิตสื�อการเรียนการสอน

7. การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

(หลกัสูตร CREATIVE FOUNDATION, 

MOTION GRAPHICS, VIDEO EDITING)

8. ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุของฝ่าย

ไตรมาส 4

50,000                                    

10,000                                    

50,000                                     

10,000                                     

50,000                                          

10,000                                          
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.02 งานวิเทศสัมพันธ 

06.02.01 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร      รวมเปนเงิน              954,800.00 บาท 

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือขายในตางประเทศ  
     สําหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน                                         294,800.00 บาท 
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
     สําหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ                650,000.00 บาท 
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียน 
      ในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน                                                10,000.00 บาท 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : โรงเรียนตนแบบในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนรวมกับโรงเรียน 
เครือขายในตางประเทศ 

 
 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือสนับสนุนใหมีกระบวนการพัฒนานักเรียนและบุคลากร 
ใหมีศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิตโดยผานกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
3.1 โครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือขายในตางประเทศ  
     สําหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน 
3.2 โครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
     สําหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

ม.ค. – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทางวิชาการ วัฒนธรรม ทักษะชีวิต และการสื่อสารรวมกับโรงเรียนเครือขาย 
ในตางประเทศ 
ตัวช้ีวัด   
1. นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไดรับความรูทางดานวิชาการ 

และวัฒนธรรม 

2. นักเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

3. บุคลากรของโรงเรียนเครือขายจากตางประเทศไดนําเสนอผลงานวิจัยหรือบรรยาย

พิเศษใหกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

4. ขยายความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรรวมกันเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไดรับความรูทางดาน 

วิชาการและวัฒนธรรมจากการเขารวมโครงการอยูในระดับดีมากกวารอยละ 80 

2. นักเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ ไมนอย

กวา 3 โครงงาน 

3. บุคลากรของโรงเรียนเครือขายจากตางประเทศไดนําเสนอผลงานวิจัยหรือ 

บรรยายพิเศษใหกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน อยางนอยปละ 5 คน 

4. ขยายความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศในการทําโครงงาน 

วิทยาศาสตรรวมกันเพ่ิมข้ึนจากเดิม อยางนอย 1 โรงเรียน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนในการเขารวม 
โครงการแลกเปล่ียน 

รอบท่ี 1  
(พ.ย.-ธ.ค. 63) 

รอบท่ี 2  
(มี.ค.-เม.ย. 64) 

เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนของโรงเรียนไดรับการอบรมและเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปน 
ในการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียน 
ตางชาติ 

ตัวช้ีวัด : นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดานวัฒนธรรม 
โรงเรียน และประเทศไทย 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
ดานวัฒนธรรม โรงเรียน และประเทศไทย จากผลการตอบแบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมกจิกรรมการพฒันาโรงเรียนร่วมกบัโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ    เงนิงบประมาณ 954,800 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. โครงการแลกเปลี�ยนทางการศึกษา ณ 

โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สาํหรับ

นกัเรียนและครูของโรงเรียน

งปม

- -   -  -           -          -   -   -          294,800  -          -   -  -          294,800  

เป้าหมายดาํเนินการ

2. โครงการแลกเปลี�ยนทางการศึกษา ณ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  สาํหรับ

นกัเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่ายใน

ต่างประเทศ             

งปม

- -   -  -           285,000  -          -   -  -          365,000  650,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อพฒันา

ทกัษะของนกัเรียนในการเขา้ร่วมโครงการ

แลกเปลี�ยน

งปม

5,000.00  -          5,000      -          10,000    

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 5,000       - - 5,000       285,000  -   -   285,000  299,800  -   -  299,800  365,000  365,000  954,800  

294,800                          

285,000                           365,000                          

5,000                               -                                   5,000                               -                                  

ไตรมาส 4
รวม

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.02 งานวิเทศสัมพันธ 

06.02.02 กิจกรรมการสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงาน 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน       673,600.00 บาท 

2.1 การเขารวมแขงขันและนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร    442,400.00 บาท 
2.2 การเขารวมแขงขันทางดานวิชาการ                  86,400.00 บาท 
2.3 การเขารวมคายวิทยาศาสตร/คายวิชาการ     144,800.00 บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : การสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวที 
นานาชาต ิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนมีเวทีรวมกิจกรรมทางวิชาการและ 
เสนอผลงานในระดับนานาชาติ นําไปสูการพัฒนาโครงงานทางวิทยาศาสตร ผลงาน
ทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับในกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
3.1 โครงการสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงาน 
ในเวทีนานาชาติ 

- การแขงขันและนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
- คายวิทยาศาสตร/คายวิชาการ 
- การแขงขันทางดานวิชาการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม:เพ่ือใหนักเรียนและครูมีเวทีรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวที
นานาชาติ นําไปสูการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปรับเปลี่ยน บุคลิกภาพทางทาทาง 
มุมมอง ความคิดใหมีความเปนสากลมากข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด   
1. มีเวทีในระดับนานาชาติใหนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 

2. นักเรียนท่ีทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศมี

โอกาสนําเสนอโครงงานรวมกันในเวทีระดับนานาชาติ  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. มีเวทีในระดับนานาชาติใหนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมและ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 จํานวน 1 เวที 

2. นักเรียนท่ีทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

มีโอกาสนําเสนอโครงงานรวมกันในเวทีระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เวที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดาํเนินงาน กจิกรรมกจิกรรมการสร้างโอกาสให้กบันักเรียนไปร่วมกจิกรรมและเสนอผลงานในเวทนีานาชาติ    วงเงินงบประมาณ  673,600 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. โครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัและการ

นาํเสนอโครงานระดบันานาชาติ

งปม -        -        229,200   147,100   66,100     442,400        

เป้าหมายดาํเนินการ -        -          -          

2. โครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทาง

วิชาการในต่างประเทศ 

งปม 30,800  -          -          10,600     45,000     86,400          

เป้าหมายดาํเนินการ -          -          -          

3. โครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์/

ค่ายวิชาการ

งปม -        -        -          -          78,000     66,800     144,800        

เป้าหมายดาํเนินการ -        -          -          

รวมทั�งสิ�น 30,800   30,800  229,200   229,200   235,700   235,700   177,900   177,900   673,600        

รวม

30,800                         10,600                            45,000                           

78,000                            66,800                           

229,200                            147,100                          66,100                           

ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.02 งานวิเทศสัมพันธ 

06.02.03 การเจรจาธุรกิจในตางประเทศ 
 

1.  ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน  135,000.00 บาท 

2.1 การเขารวมงาน Japan Super Science Fair (รูปแบบออนไลน)          
2.2 การเขารวมงาน International Student  Science Fair 

- คาใชจายในการเขารวมงาน       50,000.00 บาท 

- คาสมาชิกรายป ISSN       35,000.00 บาท 

2.3 การเขารวมงาน Korea Science Academy Science Fair (KSASF)   50,000.00 บาท 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : การเจรจาธุรกิจในตางประเทศ  
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือแสวงหา ดําเนินการ และสงเสริมความรวมมือกับ 
หนวยงาน โรงเรียน สถาบนั  และองคกรระดับนานาชาติท้ังในและตางประเทศ 
ท่ีเก่ียวของ ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน 
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1. การเขารวมงาน Japan Super Science Fair ณ ประเทศญ่ีปุน(รูปแบบออนไลน) 

2. การเขารวมงาน International Student Science Fair (ISSF)  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. การเขารวมงาน Korea Science Academy Science Fair (KSASF) 

ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 
พ.ย 63 

 
มิ.ย. 64 

 
ส.ค. 64 

 
 เปาหมายกิจกรรม : ผูบริหารเจรจาและตกลงถึงความเปนไปไดดานความรวมมือกับสถาบัน 

การศึกษาและหนวยงานระดับนานาชาติในตางประเทศ ในกิจการท่ีเก่ียวกับการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด : กรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนเขารวมงาน ประชุมผูบริหารโรงเรียน 
 ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเปาหมายทุกโครงการ  
 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด : กรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนเขารวมงาน ประชุมผูบริหาร
โรงเรียน ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเปาหมายทุกโครงการ  
 



4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมการเจรจาธุรกจิในต่างประเทศ   เงินงบประมาณ  135,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. การเขา้ร่วมงาน Japan Super Science Fair 

 2. การเขา้ร่วมงาน International Student Science Fair

งปม -     -     -     -     

-     -     -     

-     85,000     -     -     85,000   -     50,000     -     50,000     135,000   

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น -     -     -     -     -     -     -     -     85,000     -     -     85,000   -     50,000     -     50,000     135,000   

ไตรมาส 4
รวม

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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4. แผนการดําเนินงาน กจิกรรมงานวิเทศสัมพนัธ์       เงินงบประมาณ  140,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื�อนาํ

นกัเรียนและครูเขา้ร่วมกิจกรรมใน

ต่างประเทศและดูแลตอ้นรับคณะชาว

ต่างประเทศที�เขา้ศึกษาดูงานและร่วม

กิจกรรมแลกเปลี�ยนทางวชิาการ

งปม 20,000       50,000  20,000  50,000  140,000.00  

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น คงเหลือ 20,000.00  50,000  20,000  50,000  140,000.00  

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
รวม

20,000                                50,000                       20,000                        50,000                     

ไตรมาส 4
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.03 งานบริการวิชาการ 

06.03.01 กิจกรรมการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอน 
ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด 

 
1. ผูรับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ 
                                                        

2. งบประมาณท่ีขอรับจัดสรร   50,600,000 บาท 
2.1 โครงการโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 (12 รร.ศูนย + 120 รร.เครือขาย)  29,100,000 บาท 
 1) คาใชจายในการดําเนินงานเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ (12 รร.) 

(เฉลี่ยโรงเรียนละ 500,000 บาท) 
- การจัดประชุมรวมกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
- การเดินทางเขาอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรของศูนย(จํานวน 2 ครั้ง) 
- การจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด (จํานวน 2 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนท่ีติดตามผลการอบรมขยายผลฯ โรงเรียนเครือขายในจังหวัด  

 6,000,000 บาท 

 2) การบํารุงรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม รร.ศูนยขยายผลฯ 
(12 โรงเรียน โรงเรียนละ 300,000 บาท)    

 3,600,000 บาท 

 3) การบํารุงรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม รร.เครือขาย 

(120 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท)  

 18,000,000 บาท 

 4) คาใชจายในการบริหารจัดการ  
- การประชุมวางแผนงาน/ สรุปผลการดําเนินโครงการ 
- การจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากร (2 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนท่ีเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและใหคําปรึกษา  
  และการบริหารดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 1,500,000 
 

บาท 

2.2 โครงการโรงเรียนศูนยขยายผลฯ จุฬาภรณฯ (11 รร.ศูนย+109 รร.เครือขาย)  19,000,000 บาท 
 1) คาใชจายในการดําเนินงานเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ  

(เฉลี่ยโรงเรียนละ 500,000 บาท) 
- การจดัประชุมรวมกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
- การเดินทางเขาอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรของศูนย (จํานวน 2 ครั้ง) 
- การจดัอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด (จํานวน 2 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนท่ีติดตามผลการอบรมขยายผลฯ โรงเรียนเครือขายในจังหวัด  

 5,500,000 บาท 

 2) การบํารุงรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม รร.ศูนยขยายผลฯ 

(11 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท)    

 1,100,000 บาท 

 3) การบํารุงรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม รร.เครือขาย 

(109 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท)  

 

 10,900,000 บาท 
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3. ภารกิจ/ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

1. โครงการโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2   
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหโรงเรียนในโครงการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปเปนตนแบบ 

 

แผน/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 การพัฒนาความรูทางวิชาการใหครโูรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2   

 

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ดานการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
และมีการนําไปใชจริง 
ตัวช้ีวัด:  
1) ครูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ท่ีเขารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส คณิตศาสตร มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2) มีการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจริง 

คาเปาหมาย :  
1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ท่ีเขารับการอบรม 

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร  

 

  
 4) คาใชจายในการบริหารจัดการ  

- การประชุมวางแผนงาน/ สรุปผลการดําเนินโครงการ 
- การจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากร (2 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนท่ีเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและใหคําปรึกษา  
  และการบริหารดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 1,500,000 บาท 

2.3 โครงการสนับสนุนการขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1  2,500,000 บาท 
 1) คาใชจายในการดําเนินงาน ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ (12 รร.) 

(เฉลี่ยโรงเรียนละ 185,000 บาท) 
    - การจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด (จํานวน 1 ครั้ง) 

 2,220,000 บาท 

 2) คาใชจายในการบริหารจัดการ   
- การประชุมวางแผนงาน/ สรุปผลการดําเนินโครงการ 
- การลงพ้ืนท่ีติดตามผลการอบรมขยายผลฯ โรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
- การลงพ้ืนท่ีเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและใหคําปรึกษา  
  และการบริหารดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 280,000 บาท 
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ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ท่ีเขารับการอบรม 
นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจริง  

1.2 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 มีอุปกรณ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน 
และสําหรับนําไปใชในการจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
ตัวช้ีวัด:  
1) โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 มีระดับความสําเร็จในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามท่ีโรงเรียนศูนย

ขยายผลฯ ขอสนับสนุน 

2) ครโูรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ไดนําวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ

การจดัอบรมขยายผลใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  

 คาเปาหมาย :  

1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการท่ีขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 นําวัสดุอุปกรณ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนและการจัดอบรมขยายผล
ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  

 

1.3 การพัฒนาความรูทางวิชาการโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
       เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัดดานการออกแบบ 
       แผนความรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และมีการ 
       นําไปใชจริง  

 

ตัวช้ีวัด :  
1) ครูของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ท่ีเขารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส คณิตศาสตร มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2) มีการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจริง 
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ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย :  
1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 75 ของครโูรงเรียนเครือขายในจังหวัดท่ีเขารับการอบรม 

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร 

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 75 ของครโูรงเรียนเครือขายในจังหวัดท่ีเขารับการอบรม 

นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร 

 

1.4 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด มีอุปกรณคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน  

ตัวช้ีวัด :  

1) โรงเรียนเครือขายในจังหวัด มีระดับความสําเร็จในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามท่ีโรงเรียนศูนย

ขยายผลฯ ขอสนับสนุน 

2) ครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ไดนําวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

คาเปาหมาย :  

1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการท่ีขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดนําวัสดุอุปกรณ

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

2. โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเปนศูนยขยายผลฯ  
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหโรงเรียนในโครงการนําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปเปนตนแบบ 

 

ตัวช้ีวัด :  
1) ครูของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ท่ีเขารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส คณิตศาสตร มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2) มีการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจริง 

คาเปาหมาย :  
1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัดท่ีเขารับการอบรม 

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 75 ของครโูรงเรียนเครือขายในจังหวัดท่ีเขารับการอบรม 
นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 

 

2.4 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด มีอุปกรณคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรสําหรบัใชในการจดัการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน  
ตัวช้ีวัด :  
1) โรงเรียนเครือขายในจังหวัด มีระดับความสําเร็จในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามท่ีโรงเรียนศูนย

ขยายผลฯ ขอสนับสนุน 

2) ครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ไดนําวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

คาเปาหมาย :  

1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการท่ีขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดนําวัสดุอุปกรณ

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

 
 

 



150 

 

ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน
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3. โครงการสนับสนุนการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไป
ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 
วัตถุประสงคของภารกิจ : แผน/โครงการ/กิจกรรม 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 

 

3.1 การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 
       เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 จัดอบรมในหัวขอ

เนื้อหาและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรูผูเรียน และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา  
ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินตนเองภายหลังเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม  
ระดับดี 
คาเปาหมาย: รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมประเมินตนเองภายหลังเขารับการ
อบรม ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 

 
 
 



4.แผนการดําเนินงาน กจิกรรม การขยายผลองค์ความรู้ทางวชิาการ. วงเงินงบประมาณ  50,600,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -               2,000,000   2,000,000   2,000,000       6,000,000       -                   -               6,000,000       

คน 56                56                16               16               16                   48                   -                   56             56                160                 

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               -                 3,600,000 3,600,000        -               3,600,000       

คน -               8                     8                     8                     8                      8               8       8                  24                40                   

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               -                 6,000,000       6,000,000   6,000,000        18,000,000      -               18,000,000     

คน -               56                   56                   14                   14               14                    42                    80             80     80                240              338                 

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม 200,000   500,000      700,000       200,000          200,000          500,000           500,000           100,000       100,000       1,500,000       

คน 16            64               80                48                   48                   48                    48                    8                  8                  184                 

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               3,000,000   2,500,000   5,500,000       -                   -               5,500,000       

คน 56                56                16               16               32                   -                   -               88                   

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               -                 1,100,000 1,100,000        -               1,100,000       

คน -               8                     8                     8                     8                      8               8       8                  24                40                   

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               -                 5,000,000       5,900,000        10,900,000      -               10,900,000     

คน -               56                   56                   14                   14               14                    42                    80             80     80                240              338                 

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม 200,000   500,000      700,000       200,000          200,000          500,000           500,000           100,000       100,000       1,500,000       

คน 16            64               80                48                   48                   48                    48                    8                  8                  184                 

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม -               500,000          500,000          500,000          500,000      500,000           1,500,000        220,000    220,000       2,220,000       

คน -               24                   24                   16                   16               16                    48                    16             16                88                   

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม 200,000       200,000       -                 80,000             80,000             -               280,000          

คน 68                68                -                 8                      8                      -               76                   

เป้าหมายดาํเนินการ -               -                 -                   -               -                 

งปม 400,000   1,000,000   200,000       1,600,000    5,000,000   4,500,000   2,900,000       12,400,000     16,200,000     6,500,000   13,480,000      36,180,000      220,000    -    200,000       420,000       50,600,000     

                                                                                                                                                                                                                                                     

9. การพฒันาโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนศนูยข์ยาย

ผลฯ รุ่น 1

รวมทั�งสิ�น

5. การจดัอบรมพฒันาทางวิชาการ รร.ศนูย ์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลยั และ รร.เครือข่าย (2 ครั� ง)

6. สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.

ศนูย ์จุฬาภรณราชวิทยาลยั

7. สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.

เครือข่ายในจงัหวดัของ รร.ศนูย ์จุฬาภรณราชวิทยาลยั

10. การบริหารจดัการ ประชุมสร้างความเขา้ใจการถอด

บทเรียนองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการเป็นโรงเรียนศนูยข์ยาย

ผลฯ รุ่น 1

8. การบริหารจดัการ การตรวจเยี�ยม ประชุมสร้างความ

เขา้ใจ กบั รร.ศนูย ์จุฬาภรณราชวิทยาลยั และ รร.

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การจดัอบรมพฒันาทางวิชาการ รร.ศนูยข์ยายผลฯ รุ่น

 2 และ รร.เครือข่ายในจงัหวดั  (2 ครั� ง)

2. สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.

ศนูยข์ยายผลฯ รุ่น 2

4. การบริหารจดัการ การตรวจเยี�ยม ประชุมสร้างความ

เขา้ใจ กบั รร.ศนูยข์ยายผลฯ รุ่น 2 และ รร.เครือข่าย

3. สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.

เครือข่ายในจงัหวดัของศนูยข์ยายผลฯ รุ่น 2

151



152 
 

06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.03 งานบริการวิชาการ 

06.03.02  กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 
 
1. ผูรับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ      

 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับจัดสรร   7,000,000 บาท 
    

2.1 การเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง  

 2,000,000 บาท 

 1) คาใชจายในการจัดอบรม/ ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
   - กลุมผูบริหาร   
   - กลุมกลุมครู และเจาหนาท่ี 

 
1,200,000 บาท 

 2) คาใชจายในการบริหารจัดการ      
    - การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดําเนินการของโรงเรียน 
    - การจัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจในการบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

 
800,000 บาท 

2.2 การพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุน 1-5 ท่ีไมไดเปนศูนยขยายผลฯ  
และโรงเรียนบึงกาฬ 

 
5,000,000 บาท 

 1) คาใชจายเดินทางของผูเขาอบรม (37 โรงเรียน โรงเรยีนละ 70,000 บาท)  2,590,000 บาท 
 2) สนับสนุนการบํารุงรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรของโรงเรียนในโครงการ 

    (37 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท) 
 1,850,000 

บาท 

 3) คาใชจายในการบริหารจัดการ  
- การจัดอบรมพัฒนาทางวิชาการ (1 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนท่ีเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและใหคําปรึกษา  
  และการบริหารดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 

560,000 บาท 
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3. ภารกิจ/ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564  
 

ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
1. โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือพัฒนากระบวนการในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 การพัฒนากระบวนการจัดทําโครงการสอน  

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ดานกระบวนการจัดทําโครงการสอน  
ตัวช้ีวัด : มีโครงการสอน  
คาเปาหมาย : ครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเขารวมกิจกรรม 
มีโครงการสอน 1 โครงการ ตอรายวิชา 

1.2 การพัฒนากระบวนการวางแผนการวัดประเมินผล และแบบทดสอบ 
เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ดานกระบวนการจัดทําแผนการวัดประเมินผลและแบบทดสอบ  
ตัวช้ีวัด : มีแผนการวัดประเมินผลและแบบทดสอบตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู  
คาเปาหมาย : 
1) ครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเขารวมกิจกรรม 

มีแผนวัดการประเมินผล 1 แผน ตอรายวิชา 
2) ครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเขารวมกิจกรรม 

มีแบบทดสอบตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูและไดรับการประเมิน “ผาน”  
จากผูเชี่ยวชาญ (ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) 

1.3 การพัฒนากระบวนการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 
เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ดานกระบวนการและวิธีการสอน 
ตัวช้ีวัด : มีนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีออกแบบใหม  
คาเปาหมาย : ครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเขารวมกิจกรรม 
มีนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีออกแบบใหม 1 นวัตกรรมตอรายวิชา 

 

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนรุน 1 – รุน 5 ท่ีไมไดเปนศูนยขยายผลฯ และโรงเรียนบึงกาฬ 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียนรุน 1 – รุน 5 ท่ีไมไดเปนศูนยขยายผลฯ 
และโรงเรียนบึงกาฬ ดานการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรม
และปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และมีการนําไปใชจริง 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 การพัฒนาความรูทางวิชาการ 

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนในโครงการ ดานการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และมีการนําไปใชจริง 
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ภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด :  
1) ครโูรงเรียนในโครงการท่ีเขารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส 

คณิตศาสตร มีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2) มีการนําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร ไปใชจริง 

คาเปาหมาย :  
1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 75 ของครโูรงเรียนในโครงการท่ีเขารับการอบรม 

มีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 75 ของครโูรงเรียนในโครงการท่ีเขารับการอบรม 
นําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร ไปใชจริง  

2.2 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการซอมแซม/บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 
เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนในโครงการมีอุปกรณคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน และสําหรับ
นําไปใชในการจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัดในอนาคต 
ตัวช้ีวัด:  
1) โรงเรียนในโครงการ มีระดับความสําเร็จในการซอมแซม/บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ

ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามท่ี

โรงเรียนในโครงการขอสนับสนุน 

2) โรงเรียนในโครงการ ไดนําวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการซอมแซม/บํารุงรักษา ไปใชในการจัดการเรียน

การสอน  

คาเปาหมาย :  

1) ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนท่ีไดรับงบประมาณฯ ดําเนินการซอมแซม/

บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการท่ี

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

2) ตัวชี้วัดท่ี 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนท่ีไดรับงบประมาณฯ นําวัสดุอุปกรณท่ี

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการซอมแซม/

บํารุงรักษา ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

 
 



4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรม การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. วงเงินงบประมาณ  7,000,000.00  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม 150,000  150,000  300,000   150,000  150,000  300,000     150,000     150,000  300,000     150,000     150,000  300,000     1,200,000  

คน 28           28           56            28           28           56              28              28           56              28              28           56              224            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -             -             -             -             

งปม 200,000  200,000   200,000     200,000     200,000  200,000     200,000  200,000     800,000     

คน 8             8              8                8                8             8                8             8                32              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -             -             -             -             

งปม -          500,000     500,000     500,000     500,000  500,000  1,500,000  590,000     590,000     2,590,000  

คน -          8             8                16              8                8             8             24              8                16           24              64              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -             -             -             -             

งปม -          -             1,850,000 1,850,000  -             1,850,000  

คน -          16              16              36              36              24              24           24           72              124            

เป้าหมายดาํเนินการ -          -             -             -             -             

งปม 80,000    80,000     -             280,000     280,000     200,000     200,000     560,000     

คน 8             8              -             8                8                8                8                24              

เป้าหมายดาํเนินการ -          -             -             -             -             

รวมทั�งสิ�น งปม 150,000  150,000  280,000  580,000   150,000  150,000  700,000     1,000,000  2,780,000  650,000  700,000  4,130,000  940,000     150,000  200,000  1,290,000  7,000,000  

3. การจดัอบรมพฒันาทางวชิาการ รร.สพฐ.รุ่น 1- 5 และ 

รร.บึงกาฬ (1 ครั� ง)

2. สนบัสนุนในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

รร.สพฐ.รุ่น 1- 5 และ รร.บึงกาฬ

3. การบริหารจดัการ การตรวจเยี�ยม ประชุมสร้างความ

เขา้ใจ กบั รร.สพฐ. รุ่น 1-5 และ รร.บึงกากาฬ

1. การจดัอบรม/ สัมนาทางวชิาการ รร.จุฬาภรณราช

วทิยาลยั 12 รร. (4 ครั� ง)

2.  การบริหารจดัการ การตรวจเยี�ยม ประชุมสร้างความ

เขา้ใจ กบักลุ่ม รร.จุฬาภรณราชวทิยาลยั 12 รร.

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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06.00 ฝายบริหารความสัมพันธองคกร 
06.03งานบริการวิชาการ 

06.03.03 การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
 

1. ผูรับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ         
                                                        

      
3. ภารกิจ/ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564  

   

ภารกิจ 
ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
1.  โครงการ การอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน  
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหบริการวิชาการแกบุคคลในหนวยงานภายนอก 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 การจัดอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน 

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนท่ัวไปตามความสนใจ 
ตัวช้ีวัด : ผลการประเมินตนเองภายหลังเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรม
ระดับดี 
คาเปาหมาย : รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม ประเมินตนเองภายหลังเขา
รับการอบรม ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. งบประมาณทีข่อรับจัดสรร   1,550,000 บาท 

2.1 โครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 

 1,200,000 บาท 

2.2 โครงการจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

 350,000 บาท 
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ภารกิจ 
ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
2. โครงการการจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  
วัตถุประสงคของภารกิจ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของสถานศึกษาท่ีเนนการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรวิทยาศาสตรอยางเขมขน เชน กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 
โดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เปนตน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 
2.1 การจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี  

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด : ครผููเขารวมนําเสนอผลงานมีความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรม 
ในระดับ ดี 
คาเปาหมาย : รอยละ 75 ของครูผูเขารวมนําเสนอผลงาน มีความพึงพอใจจาก
การเขารวมกิจกรรม ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 
 

ส.ค. – ก.ย. 64 

 



4.แผนการดําเนินงาน กจิกรรม การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก วงเงินงบประมาณ  1,550,000.00  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -   500,000  500,000  500,000  500,000      200,000  200,000      1,200,000   

คน -   40     40           80           40           40           80               20           20           40               200             

เป้าหมายดาํเนินการ -   -          -             -             -             

งปม -   -          -             350,000      350,000      350,000      

คน -   -          8             40     40           88               40           40               40           120             208             

เป้าหมายดาํเนินการ -   -          -             -             -             

รวมทั�งสิ�น งปม -   -    -   -   -    -    500,000  500,000  -          -    500,000  500,000      -          350,000      200,000  550,000      1,550,000   

กิจกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

1. จดัอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการ

สอน

2. การจดัประชุมวิชาการ การจดัการเรียนการ

สอนทางดา้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ 

เทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และ

โรงเรียนที�จดัการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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07.00 งานตรวจสอบภายใน 
 

1. ผูรับผิดชอบ  ผูตรวจสอบภายใน 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร     รวมเปนเงิน    264,000      บาท 
2.1 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ                                                 127,500      บาท 
2.2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                                                      16,500      บาท 
2.3 คาจางผูสอบบัญชี                                                           120,000      บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ  การตรวจสอบภายใน   
วัตถุประสงคของภารกิจ  :  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล
ทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ี
เก่ียวของ  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 

เปาหมายกิจกรรม :   เพ่ือใหทราบการปฏบิัติงานของหนวยรับตรวจวาดําเนินการเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ และใหขอเสนอแนะกรณีท่ีมีขอสังเกต 

ตัวช้ีวัด :  รอยละของเรื่อง/กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  รอยละ 100 
3.2  การจดัทําแผนการตรวจสอบ ก.ค.64 - ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม :   มีแผนการตรวจสอบ ท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตัวชี้วัด  :    ระยะเวลาในการเสนอแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาเปาหมายตัวชี้วัด :    ภายในเดือนกันยายน 2564 
3.3  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต.ค.63 - ก.ย.64 
เปาหมายกิจกรรม 
       1. เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาบุคคลภายนอกท่ีจะเปนผูสอบบัญชี สําหรับงวด
บัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัด  :    จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด :   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง ตอป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.4  การสรรหาบุคคลภายนอกเปนผูสอบบัญชี พ.ค.64 - ก.ค.64 
เปาหมายกิจกรรม :   เพ่ือใหไดบุคคลภายนอกมาเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน สําหรับงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผาน
ความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  ภายในเดือนกรกฎาคม 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.แผนการดําเนินงาน งานตรวจสอบภายใน        วงเงินงบประมาณ  264,000  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ งปม 500           500         3,000    3,000    500       500       500       -        500       4,500      

    1.1 ตรวจสอบการเงินบญัชี พสัดุและงบ

การเงิน

เป้าหมายดาํเนินการ

    1.2 ติดตามการดาํเนินงานและการใช้

จ่ายเงินของโรงเรียน

เป้าหมายดาํเนินการ

    1.3 ตรวจสอบระบบการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

เป้าหมายดาํเนินการ

    1.4 ตรวจสอบการจดัซื�อจดัจา้ง

เป้าหมายดาํเนินการ

    1.5 สอบทานระบบการควบคุมภายใน

เป้าหมายดาํเนินการ

2. การจัดทําแผนการตรวจสอบ งปม -         -        -        -         

เป้าหมายดาํเนินการ

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ งปม 27,900    27,900    27,900  27,900  27,900  27,900  27,900  27,900  55,800  139,500  

เป้าหมายดาํเนินการ

4. การสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี งปม 120,000    120,000  -        -        -       120,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 27,900    120,500    -      148,400  -      3,000    27,900  30,900  -      28,400  -      28,400  28,400  -        27,900  56,300  264,000  

ไตรมาส 4
รวม

กจิกรรม/

แผนการดาํเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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08.00 คาใชจายบุคลากร 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานบคุคล 
 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน        114,462,100.00  บาท 
2.1 คาตอบแทน                                                   102,681,200.00  บาท 
2.2 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร                7,350,900.00  บาท 
2.3 สวัสดิการและรักษาพยาบาล                   4,800,000.00  บาท 
2.4 คาใชจายในการดําเนินการ                   250,000.00  บาท 

2.1 คาตอบแทน 102,681,200.00 บาท 
(1) เงินเดือนเจาหนาที ่ 90,381,200.00 บาท 

(2) เงินเดือนลูกจางรายป  2,700,000.00 บาท 
(3) เงินประจาํตําแหนงทางวิชาการ 1,800,000.00 บาท 
(4) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา 3,000,000.00 บาท 

(5) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4,800,000.00 บาท 

2.2  คาใชจายพัฒนาบุคลากร 6,730,900.00 บาท 
(1) คาจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยสวนกลาง 3,084,900.00 บาท 
(2) กิจกรรมเครือขายตางประเทศ 2,500,000.00 บาท 
(3) ทุนการศึกษาตอ 250,000.00 บาท 
(4) พัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุมงาน 896,000.00 บาท 

(4.1)  สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ  15,000.00 บาท 

(4.2) สาชาวิชาเคมี  75,000.00 บาท 

(4.3) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 90,000.00 บาท 

(4.4) สาขาวิชาฟสิกส   60,000.00 บาท 

(4.5)  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 60,000.00 บาท 

(4.6) สาขาวิชาศิลปศาสตร 30,000.00 บาท 

(4.7) ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 87,000.00 บาท 
(4.8) ฝายบริหารทั่วไป 130,000.00 บาท 
(4.9) ฝายบริหารทรัพยากร 259,000.00 บาท 
(4.10) ฝายบริหารความสัมพันธ 90,000.00 บาท 

2.3  คาใชจายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล 4,800,000.00 บาท 
(1) คารักษาพยาบาลบุคลากร 2,600,000.00 บาท 

(2) คารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร 1,880,000.00 บาท 

(3) การศึกษาบุตร 320,000.00 บาท 

2.4  คาใชจายดําเนินงาน 250,000.00 บาท 
(1) การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร  150,000.00 บาท 

(2) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรและอ่ืน ๆ 100,000.00 บาท 
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3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการคัดเลือก/สรรหา และการบริหารคาตอบแทน (200 คน : วัน) 
 1.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ตัวช้ีวัด : มี Online Leave System  
 เปาหมายการดําเนินงาน : มี Online Leave System และเริ่มทดลองใชงานในเดือน

เมษายน 2564 
ต.ค.63 – เม.ย.64 

 1.2 แผนปรับปรงุระบบภาระงาน 
ตัวช้ีวัด : มีระบบภาระงานท่ีสะทอนผลการปฏิบัติงานจริง 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน : มีการปรับปรุงระบบภาระงานและเริ่มใชงานระบบ 
ท่ีปรับปรุงใหมในรอบการประเมินวันท่ี 16 มีนาคม 2564  

ต.ค.63 – เม.ย.64 

2. พัฒนาบุคลากรใหเกิดความชํานาญในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(600 คน : วัน) 

 2.1 โครงการพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน  
 ตัวช้ีวัด : รอยละของครูไดรับการพัฒนาใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีสะทอนถึง

พัฒนาการสอนได 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 25 ของครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสะทอนถึง
พัฒนาการสอน  

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

 2.2 โครงการรวบรวมองคความรู (Knowledge Management : KM) การจัดการเรียน
สอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
(Gifted Education) 

(800 คน : วัน) 
 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของครูไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับปรุงและรวบรวมองคความรู
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Gifted Education) ในรูปแบบตาง ๆ ได เชน เขียน
เปนเอกสาร บันทึกคลิปวิดิโอ  Infographic เปนตน 

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 80 ของครมีูสือ่ เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมการเรยีนรู ตลอดจนเทคนิคการสอนในรูปแบบตาง ๆ   

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

 2.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (1600 คน : วัน) 
 ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ิม

มากข้ึน 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 90 ของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน   

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

3. พัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูบริหารระดับกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ (800 คน : วัน) 
 3.1 โครงการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูตําแหนงบริหาร (Mid Manager)  
 ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรสามารถเปนประธานคณะทํางาน/เลขานุการ

คณะทํางาน (16 คณะ) แสดงถึงสมรรถนะความเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 15 ของบุคลากรสามารถเปนประธาน
คณะทํางาน/เลขานุการคณะทํางาน   

ต.ค. 63- ก.ย. 64 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

4. พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชนําพาโรงเรียนเขาสูยุคดจิทัิล (Digital Age) (800 คน : วัน) 

 4.1 โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดจิทัิลและการนําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุด   

 ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนํามาประยุกตใชใน
งานได 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นํามาประยุกตใชในงานอยางเปนระบบ 
 

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

5. พัฒนาบุคลากรใหสามารถถอดบทเรียนในการทํางานของตนเอง เปนความรูขององคกร 
(Routine to Research) 

(800 ค 
น : วัน) 

 5.1 กิจกรรมรวบรวมองคความรูในการทํางาน   
 ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสามารถรวบรวมองคความรูหรือการ

วิเคราะหการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

 เปาหมายการดําเนินงาน : รอยละ 30 ของบุคลากรมีการรวบรวมองคความรูหรือ
การวิเคราะหการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 

ต.ค. 63- ก.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 แผนการดําเนินงาน ค่าตอบแทน      วงเงินงบประมาณ   102,681,200 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. เงินเดือนเจา้หนา้ที�และลูกจา้ง

สัญญรายปี

งปม

7,600,000  8,113,200  7,600,000  23,313,200  7,600,000  7,600,000  7,600,000  22,800,000  7,828,000    7,828,000  7,828,000  23,484,000  7,828,000  7,828,000  7,828,000  23,484,000  93,081,200    

เป้าหมายดาํเนินการ

2. เงินประจาํตาํแหน่ง งปม 150,000     150,000     150,000     450,000       150,000     150,000     150,000     450,000       150,000       150,000     150,000     450,000       150,000     150,000     150,000     450,000       1,800,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

3. ค่าตอบแทนที�ปรึกษา งปม 235,000     260,000     260,000     755,000       260,000     245,000     235,000     740,000       235,000       235,000     260,000     730,000       260,000     260,000     255,000     775,000       3,000,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

4. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ งปม 390,000     390,000     390,000     1,170,000    390,000     390,000     390,000     1,170,000    410,000       410,000     410,000     1,230,000    410,000     410,000     410,000     1,230,000    4,800,000      

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 8,375,000  8,913,200  8,400,000  25,688,200  8,400,000  8,385,000  8,375,000  25,160,000  8,623,000    8,623,000  8,648,000  25,894,000  8,648,000  8,648,000  8,643,000  25,939,000  102,681,200  

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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4.2 แผนการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากร      วงเงินงบประมาณ  6,730,900      บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. จดัทาํแผนพฒันารายบุคคล ปี 2565 งปม

เป้าหมายดาํเนินการ

2. จดัอบรม/ประชุม/สมัมนาโดยส่วนกลาง งปม 950,000           600,000           1,000,000        534,900           3,084,900         

เป้าหมายดาํเนินการ

3. กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เช่น การไปแลกเปลี�ยนในต่างประเทศ  การ

แข่งขนัทางวิชาการ การนาํเสนอโครงงาน ค่ายวิชาการ

งปม

420,000           300,000           1,200,000        580,000           2,500,000         

เป้าหมายดาํเนินการ

4. ประสานขอทุนการศึกษาและติดตามผูที้�ลาศึกษาต่อ งปม
70,000          70,000             100,000           30,000             50,000             250,000            

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 76,000          62,000          107,000        245,000           5,000            30,500          68,500          104,000           139,500        80,000          126,000        345,500           37,500          54,500          109,500        201,500           896,000            

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ คาํนวณ งปม 5,000            5,000               -                  10,000          10,000             -                  15,000              

   สาขาวิชาเคมี งปม -                  -                  35,000          35,000             40,000          40,000             75,000              

   สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ งปม 10,000          10,000             5,000            5,000               10,000          10,000          20,000          40,000             30,000          5,000            35,000             90,000              

   สาขาวิชาฟิสิกส์ งปม -                  -                  60,000          60,000             -                  60,000              

   สาขาภาษาต่างประเทศ งปม 10,000          10,000          20,000             20,000          20,000             10,000          10,000             10,000          10,000             60,000              

   สาขาศิลปศาสตร์ งปม 5,000            5,000            10,000             2,500            2,500               2,500            2,500            5,000            10,000             2,500            2,500            2,500            7,500               30,000              

ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนกัเรียน

  -  งานวิชาการ 5,000            5,000               5,000            2,500            7,500               5,000            2,500            7,500               5,000            5,000               25,000              

  -  งานกิจการนกัเรียน 42,000   -     -   42,000               -     -   5,000 5,000               5,000 5,000               5,000 5,000 10,000             62,000              

ฝ่ายบริหารงานทั�วไป

   -  งานอาํนวยการ 20,000             25,000             28,000             22,000             95,000              

  -  งานการเงินและบญัชี -                -                10,000          10,000             5,000            -                -                5,000               -                -                5,000            5,000               5,000            10,000          -                15,000             35,000              

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  -  ศูนยว์ิทยบริการ/ศูนยค์อมพิวเตอร์/งานโสต 14,000          52,000          47,000          113,000           -                -                -                -                  75,000          -                -                75,000             -                -                -                -                  188,000            

  -  งานอาคารสถานที�และยานพาหนะ 6,000            6,000               20,000          20,000             15,000          15,000             41,000              

  -  งานพสัดุ - - - - - 18,000          - 18,000             - - - - - 12,000          - 12,000             30,000              

ฝ่ายบริหารความสมัพนัธ์

  - งานประชาสมัพนัธ์ 7000 7,000               7,000                

 -  งานวิเทศสมัพนัธ์ 10,000             10,000             13,000             10,000             43,000              

 -  งานบริการวิชาการ -                  -                  20000 20,000             20,000          20,000             40,000              

รวมทั�งสิ�น งปม 1,516,000      62,000          107,000        1,685,000        1,005,000      30,500          68,500          1,104,000        2,369,500      80,000          126,000        2,575,500        1,202,400      54,500          109,500        1,366,400        6,730,900         

รวม

50,000                                                           

ไตรมาส 4

10,000                                                           

20,000                                                           

10,000                                                           10,000                                                           13,000                                                           

25,000                                                           28,000                                                           22,000                                                           

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

5. การพฒันาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุ่มงาน

950,000                                                          600,000                                                          1,000,000                                                       534,900                                                          

420,000                                                          300,000                                                          1,200,000                                                       580,000                                                          

30,000                                                           100,000                                                          
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4.3 แผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายสวสัดิการและการรักษาพยาบาล วงเงินงบประมาณ   4,800,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร งปม 650,000     650,000     650,000     650,000     2,600,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของ

บุคลากร

งปม
470,000     470,000     470,000     470,000     1,880,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

3. ค่าการศึกษาบุตร งปม 120,000     50,000       100,000     50,000       320,000     

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 1,240,000  1,170,000  1,220,000  1,170,000  4,800,000  1,240,000             1,170,000              1,220,000               1,170,000                      

650,000                  650,000                         

470,000                470,000                 470,000                  470,000                         

120,000                

รวม

50,000                   100,000                  50,000                           

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

650,000                650,000                 
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4.4 แผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ   250,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. คดัเลือก/สรรหาบุคลากร งปม 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   -      150,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

2. ต่อสัญญา งปม -         -         -         -      -          

เป้าหมายดาํเนินการ

3. เลื�อนตาํแหน่ง งปม 12,000   12,000   12,000   6,000  42,000    

เป้าหมายดาํเนินการ

4. ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัจา้งบุคลากร

และอื�น ๆ

งปม 28,000   -         30,000   -      58,000    

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 90,000   62,000   92,000   6,000  250,000  

6,000                                        

รวม
กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

12,000                                      12,000                                      12,000                                      

90,000                                      62,000                                      92,000                                      6,000                                        

28,000                                      30,000                                      
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09.00 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 
 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานการเงินและบัญชี งานกิจการนักเรียน และงานสุขภาพอนามัย 

 
2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร    รวมเปนเงิน 31,680,000.00   บาท 

2.1   คาอาหาร (720 คน x 280 วัน x 80 บาท) 16,128,000.00 บาท 

2.2 คาใชจายสวนตัว (720 คน x 5,800 บาท) 4,176,000.00 บาท 

2.3 คาไฟฟา (720 คน x 10 เดือน x 350 บาท) 2,520,000.00 บาท 

2.4 คาน้ําประปา (720 คน x 10 เดือน x 150 บาท) 1,080,000.00 บาท 

2.5 คาซอมบํารุง (720 คน x 4,000 บาท) 2,880,000.00 บาท 

2.6 คาซักรีดเสื้อผา (720 คน x 4,760 บาท) 3,427,200.00 บาท 

2.7 คาตรวจสุขภาพประจําป (720 คน x 200 บาท) 144,000.00 บาท 

2.8 คาประกันอุบัติเหตุหมู (720 คน x 400 บาท) 288,000.00 บาท 

2.9 คาใชจายอ่ืนๆ (720 คน x 1,440 บาท) 1,036,800.00 บาท 
 

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1  ดําเนินการจายทุนการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน ต.ค.63 -ก.ย.64 
 เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนทุกคนท่ีศึกษาอยูท่ีโรงเรียน ไดรับทุนการศึกษา  
 ตัวช้ีวัด : นักเรียนทุกคนท่ีศึกษาอยูท่ีโรงเรียน ไดรับคาอาหารและคาใชจาย

สวนตัวตรงตามกําหนดเวลา 
 

 คาเปาหมายตัวช้ีวัด : โอนเงินคาอาหารและคาใชจายสวนตัวเขาบัญชีนักเรียนทุก
คน ภายในสัปดาหแรกของเดือน 

 

2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน  เม.ย. 64 – ก.ค.64 
 เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนไดเรียนรู ตระหนัก และเห็น

ความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 ตัวช้ีวัด : นักเรียน รอยละ 95 เขารับการตรวจสุขภาพประจําป  
 คาเปาหมายตัวช้ีวัด : มีนักเรียนไดเรียนรู ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการ

เฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองโดยการเขารับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 95 ข้ึนไป 

 

3 กิจกรรมทําประกันอุบัติเหตุหมู นักเรียน มี.ค.64 – มิ.ย.64 
 เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนมีหลักประกัน เม่ือเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 
 

 ตัวช้ีวัด : นักเรียนทุกคนไดรับการประกันอุบัติเหตุ  
 คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  

1. นักเรียนไดรับบัตรประกันอุบัติเหตุและรับทราบสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุของ
ตนเอง รอยละ 100  

2. นักเรียนไดรับความคุมครองและการเบิกคารักษาเก่ียวกับการประกัน
อุบัติเหตุ รอยละ 100 

 

 



4.แผนการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา       วงเงินงบประมาณ   31,680,000   บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

งปม -            2,534,400   1,785,600   4,320,000   1,785,600     1,670,400     518,400        3,974,400     -             -             2,534,400  2,534,400   1,785,600   1,785,600   1,728,000   5,299,200     16,128,000   

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

งปม -            1,656,000   -             1,656,000   -                -                840,000        840,000        -             -             1,680,000  1,680,000   -             -             -             -               4,176,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

งปม 252,000      252,000      504,000      252,000        252,000        252,000        756,000        252,000     -             252,000     504,000      252,000      252,000      252,000      756,000        2,520,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

งปม 108,000     -             108,000      216,000      108,000        108,000        108,000        324,000        108,000     -             108,000     216,000      108,000      108,000      108,000      324,000        1,080,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

งปม 288,000     -             288,000      576,000      288,000        288,000        288,000        864,000        288,000     288,000     576,000      288,000      288,000      288,000      864,000        2,880,000     

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

6. จ่ายค่าใชจ้่ายอื�น งปม 50,000       221,360      442,200      713,560      454,440        453,440        691,960        1,599,840     438,160     184,000     241,360     863,520      442,200      454,440      822,440      1,719,080     4,896,000     

    6.1  ผ้าปูที�นอน + ปลอกหมอน + หมอน -           -            -            -            -               -               264,000       264,000       -           -           -           -            -            -            -            -              264,000       

    6.2  ค่าซักรีดเสื�อผ้า -           171,360     367,200     538,560     379,440       379,440       354,960       1,113,840    110,160    -           171,360    281,520     367,200     379,440     746,640     1,493,280    3,427,200    

    6.3  ค่าประกันอุบัติเหตแุละค่าตรวจสุขภาพ -           -            -            -            -               -               -               -               288,000    144,000    -           432,000     -            -            -            -              432,000       

    6.4  เงินสาํรองจ่าย (ค่าพยาบาลนอกเวลาและ

กิจกรรมอื�นๆ)

50,000     50,000       75,000       175,000     75,000         74,000         73,000         222,000       40,000      40,000      70,000      150,000     75,000       75,000       75,800       225,800       772,800       

เป้าหมายดาํเนินการ -             -                -             -               

รวมทั�งสิ�น งปม 698,000     4,663,760   2,875,800   7,985,560   2,888,040     2,771,840     2,698,360     8,358,240     1,086,160  184,000     5,103,760  6,373,920   2,875,800   2,888,040   3,198,440   8,962,280     31,680,000   

4. จ่ายค่านํ� าประปา

(720 คน x 10 เดือน x 150 บาท)

5. จ่ายค่าซ่อมบาํรุง

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. จ่ายค่าอาหารนกัเรียน

(720 คน x 280 วนั x 80 บาท)

2. จ่ายค่าใชจ้่ายส่วนตวั

(720 คน x 5,800 บาท)

3. จ่ายค่าไฟฟ้า

(720 คน x 10 เดือน x 350 บาท)

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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10.00 คาสาธารณูปโภค 
 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานการเงินและบัญชี 
 
2.  งบประมาณท่ีขอรบัการจัดสรร    รวมเปนเงิน 7,030,000.00   บาท 

2.1 คาไฟฟา                                                  6,000,000.00  บาท 
2.2 คาน้ําประปา                                           630,000.00   บาท 
2.3 คาโทรศัพท                                            300,000.00   บาท 
2.4 คาไปรษณีย                                           100,000.00   บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2564 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ  ดําเนินการเบิก-จายคาสาธารณูปโภค ภายใน 5 วันทําการ นับจากไดรับใบ
แจงหนี้ สําหรับการเบิก-จายคาโทรศัพทสวนกลางภายใน 5 วันทําการ นับจากสาขา/
ฝายยืนยันการใชโทรศัพท เปนแผนงานท่ีเปนงานประจํา 

 

 แผนงาน เบิก-จายคาสาธารณูปโภคภายใน 3 วันทําการ นับจากไดรับการอนุมัติ
เบิกจาย 

 

 ตัวช้ีวัด : เบิก-จายคาสาธารณูปโภค ไมเกิน 3 วันทําการ หลังจากไดรับการอนุมัติ
ใหเบิกจาย 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดาํเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค        วงเงินงบประมาณ  บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

1. ค่าไฟฟ้า

1) เบิก-จ่ายค่าไฟฟ้าภายใน 3 วนัทาํการนบัจาก

ไดร้ับการอนุมติัใหเ้บิกจ่าย

งปม 500,000  550,000     550,000  1,600,000  400,000  500,000  400,000  1,300,000  450,000  450,000  550,000  1,450,000  550,000  550,000  550,000  1,650,000  6,000,000  

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 40,000    100,000     30,000    170,000     30,000    30,000    30,000    90,000       100,000  80,000    100,000  280,000     30,000    30,000    30,000    90,000       630,000     

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 24,000    24,000       24,000    72,000       24,000    24,000    36,000    84,000       24,000    24,000    24,000    72,000       24,000    24,000    24,000    72,000       300,000     

เป้าหมายดาํเนินการ

งปม 8,000      8,000        8,000      24,000       12,000    8,000      10,000    30,000       6,000      12,000    5,000      23,000       5,000      9,000      9,000      23,000       100,000     

เป้าหมายดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 572,000  682,000     612,000  1,866,000  466,000  562,000  476,000  1,504,000  580,000  566,000  679,000  1,825,000  609,000  613,000  613,000  1,835,000  7,030,000  

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

2. ค่านํ�าประปา

1) เบิก-จ่ายค่านํ�าประปาภายใน 3 วนัทาํการนบั

จากไดร้ับการอนุมติัใหเ้บิกจ่าย

3. ค่าโทรศพัท์

1) เบิก-จ่ายค่าโทรศพัทภ์ายใน 3 วนัทาํการนบั

จากไดร้ับการอนุมติัใหเ้บิกจ่าย

4. ค่าไปรษณีย์

1) เบิก-จ่ายค่าไปรษณียภ์ายใน 3 วนัทาํการนบั

จากไดร้ับการอนุมติัใหเ้บิกจ่าย

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7,030,000                  
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รายละเอียดงบประมาณเพ่ือการลงทุน  

รายการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง 
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11.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/ครุภัณฑการเรียนการสอน/ครุภัณฑสํานักงาน 
ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ/ครุภัณฑงานบานงานครัว/ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 อุดมการณและเปาหมายสูงสุดของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนไปสูการเปนนักวิจัย   
นักประดิษฐคิดคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนํา ของ
นานาประเทศและมีจิตวิญญาณมุงมุนพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ สามารถสราง
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ชวยพัฒนาประเทศชาติให
สามารถดํารงอยูและแขงขันไดในประชาคมโลก  เปนสังคมผูผลิตที่มีมูลคาเพิ่มมากข้ึน  สรางสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู  สังคมแหงคุณภาพและการแขงขันและสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน 
 การจะพัฒนานักเรียนไปสูเปาหมายดังกลาวได  ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะตองเปนตนแบบในทั้ง
ในดานการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการทําวิจัย  ครูของโรงเรียนจํานวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (อีกจํานวนหนึ่งกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก) มีศักยภาพและ
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและทํางานวิจัยที่มีคุณภาพเทียบเคียง
ไดกับผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยในศูนยวิจัยตาง ๆ 
  เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกรและการจัดการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ  จึงควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองแมขายที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถบริหารจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีและแมนยํา มีสวนชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานแบบออนไลน ทําใหการเผยแพรความรูและ
วิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนและเปนไปอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว ในสวนของการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพทันตอการนําไปใชไดนั้นตองอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพพกพาสะดวกและเพียงพอสําหรับใชเปน
เคร่ืองมือในการสรางและพัฒนาสื่อรวมถึงการเผยแพรองคความรูได  ดังนั้นเพื่อใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชให
เกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑข้ึน 

 
2.  เปาหมาย  
 1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยซอฟแวรที่ชวยวางแผนและจัดการฐานขอมูลองคกร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) ที่จะนําไปสูระบบ MIS และรองรับการพัฒนาระบบงานไปสูระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (DES) และสนับสนุนผูบริหาร (EIS)  
 2. มีเคร่ืองแมขายเพียงพอตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเครือขายเสมือนภายใน
สามารถจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลนไดอยางปลอดภัยและมีจํานวนลิขสิทธิ์เพียงพอตอการใชงาน 
  3. มีระบบสายสัญญาณที่พรอมใชงาน พรอมโครงสรางสําหรับแนวทางการเดินสายหลักที่ชัดเจน เพียงพอ
และเปนระเบียบ 
  4. มีชุดการจัดการเรียนการสอนประจําทุกสาขาวิชาในหองเรียนรวม รองรับจํานวนนักเรียนไดถึง 120 คน 
และชุดการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการพรอม LED TV และอุปกรณประกอบครบถวน 
  5. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาเพื่อใชสําหรับการผลิตสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
   
3.  งบประมาณที่ใช  26,585,000.00  บาท  (ยี่สิบหกลานหาแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) 
     ใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร/ครุภัณฑการเรียนการสอน/ครุภัณฑสํานักงานครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณ/ครุภัณฑงานบานงานครัว/ใหกับสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 21,400,000 บาท 

 1. โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทสูระบบคลาวด 100,000 บาท 

 2. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 350,000 บาท 

 3. โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะท่ี 1 5,000,000 บาท 

 4. โครงการจัดซ้ือเครื่องแมขายทดแทนเพ่ือใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,500,000 บาท 

 -   เครื่องแมขาย 3 เครื่องสําหรับทดแทนเพ่ือใหบริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของ

โรงเรียน 2.0000 ลบ. 

  

 -   เครื่องแมขาย 1 เครื่องสําหรับการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ simulation/modeling 

ทางคอมพิวเตอร (เคม,ีฟสิกส,คณติศาสตร,คอมพิวเตอร) 0.240 ลบ. 

  

 -  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องแมขาย 0.2600 ลบ.   

 5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณสรางระบบเครือขายเสมือนภายในทดแทน (SSLVPN) พรอม

ลิขสิทธิ์ 500 License 

1,000,000 บาท 

 6. โครงการจัดซ้ืออุปกรณระบบจัดเก็บ Log และ Monitoring 450,000 บาท 

 7. โครงการจัดหาซอฟตแวรวางแผนทรัพยากรองคกร 12,000,000 บาท 

 -   ระยะท่ี 1 จัดทําแผนแมบทซอฟตแวรวางแผนทรัพยากรองคกร  

   (โครงสรางพ้ืนฐาน ออกแบบและพัฒนาระบบงาน 5 ระบบ) 7.000 ลบ 

  

 -  ระยะท่ี 2 (พัฒนาระบบงาน 3 ระบบ) 5.000 ลบ.   
    

2. ครุภัณฑการเรียนการสอน   

 สาขาวิชาฟสิกส 505,000 บาท 

 1. ชุดทดลองโฟโตอิเล็กตริกและการหาคาคงท่ีของแพลงค 9 ชุด 342,000 บาท 

 2. เครื่องพิมพ 3 มิติ 7 เครื่อง 163,000 บาท 
    

3. ครุภัณฑสํานักงาน   

 ฝายบริหารงานท่ัวไป 138,000 บาท 

 1. เกาอ้ีสํานักงาน  16 ตัว 48,000 บาท 

 2. ตูเอกสารรางเลื่อน 1 ชุด 90,000 บาท 
    

4. ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 4,450,000 บาท 

  โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน 4,450,000 บาท 
    

5. ครุภัณฑงานบานงานครัว 92,000 บาท 

 1. เครื่องเปามือ  2 เครื่อง 16,500 บาท 
 2. ถังตมน้ําไฟฟา 5,000 บาท 
 3. ไมโครเวฟ 5,000 บาท 
 4. เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง 65,500 บาท 
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12.00 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีท่ัวไป 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ยังมีไมเพียงพอ และมีบางสวนเกิดความชํารุดทรุดโทรม จะตอง

ปรับปรุงใหดีข้ึน ในปงบประมาณ 2564 เห็นควรใหมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการพิเศษเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย สําหรับผูบริหาร 

นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 

2. เปาหมาย 

 เพื่อใหอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของโรงเรียนมีความพรอมในการใชงาน พรอมทั้งใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3.1 อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัย สะอาด 

3.2 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่มีตออาคาร สํานักงาน หองทํางาน อุปกรณและครุภัณฑสํานักงานพื้นฐาน 

3.3 รอยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบริการของโรงเรียน 

3.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกตอง ทันทวงที 

4. งบประมาณทีใ่ช   32,832,300.00 บาท  (สามสบิสองลานแปดแสนสามหมื่นสองพนัสามรอยบาทถวน)  

 1.* คาจางออกแบบ อาคารอเนกประสงค 1,946,300 บาท 

 2.* ทาสีอาคารมหิดลวิทยานุสรณ1,2,3 3,386,000 บาท 
 3. โครงการปรับปรุงฐานรองคอยลรอนระบบปรับอากาศหองควบคุมเคร่ืองแมขาย      200,000 บาท 
 4. งานปรับปรุงหองพยาบาลพรอมครุภัณฑ      300,000 บาท 
 5 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก 1,000,000 บาท 
 6. งานระบบ CCTV บนัทึกภาพ  4,600,000   บาท 

 7. โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและสนามกีฬากลางแจง 4,500,000 บาท 
 8. โครงการปรับปรุงเรือนไทย 2,100,000 บาท 
 9. โครงการปรับปรุงภูมทิัศนดานหนาโรงเรียน 2,300,000 บาท 
 10. โครงการปรับปรุงหองพักอาคาร 4 500,000 บาท 
 11. ซอมบํารุง ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน 12,000,000 บาท 
หมายเหตุ  * รายการท่ี 1,2  ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลป 2564 

                  รายการท่ี 3,4  รายการตั้งใหมในปงบประมาณ 2564 

                  รายการท่ี 5-10 รายการป2563 ยายมาดําเนินการในป 2564 
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	วัตถุประสงค์ของภารกิจ:    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ
	แผนงาน
	2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อม นักเรียน สอวน. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64
	เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 
	ตัวชี้วัด :จำนวนผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และจำนวนเหรียญรางวัล
	ค่าเป้าหมาย : 
	- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยวิชาละ 4 คน จาก 6 คน
	- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญรางวัลทุกคน 
	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64
	2.2 ส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
	เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สามารถทำโครงงานอย่างมีคุณภาพและได้เผยแพร่ผลงาน  
	ตัวชี้วัด :
	- จำนวนโครงงานที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
	- จำนวนโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
	ค่าเป้าหมาย : 
	- โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนโครงงาน
	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64
	- โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโครงงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณส่งเข้าขอรับทุน
	2.3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในรายการต่างๆ
	เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  
	ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
	ค่าเป้าหมาย : 
	- มีนักเรียนได้รับรางวัลจากทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
	- นักเรียนได้รับรางวัลตั้งแต่รองชนะเลิศขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนรายการที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด
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	01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน
	01.02 สาขาวิชาเคมี
	1. ผู้รับผิดชอบ   สาขาวิชาเคมี
	3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564

	ADP58F0.tmp
	สาขาเคมี

	ADP4920.tmp
	สาขาวิชาBHS

	ADP8EB1.tmp
	ฟิสิกส์_แผน

	ADPAE8D.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADP54C4.tmp
	สาขาศิลปศาสตร์

	ADP1365.tmp
	คณิตศาตร์

	ADP6E1.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADPBF29.tmp
	จิตอาสา

	ADP74A2.tmp
	จิตสำนึก_แผน

	ADP2B25.tmp
	Sheet1

	ADP8A00.tmp
	02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	02.06 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ
	1. ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ
	2. งบประมาณ                1,799,000  บาท
	3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564
	1. ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลก มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามความถนัดเต็มตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 
	2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนโอลิมปิกวิชาการในการตอบแทนสังคมจากโอกาสที่ได้รับจากโครงการ 
	1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
	- จำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
	- จำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
	- มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 60 คน
	-  มีจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
	2. การจัดการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใน 7 วิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)
	3. การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ใน 7 วิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)
	- นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรธรรมนูญโอลิมปิกวิชาการ ค่ายของแต่ละวิชา
	- คัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
	- จำนวนนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
	- จำนวนนักเรียนผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
	- มีนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยนักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนสอบทั้งหมด
	- มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ วิชาละ 6 คน 
	- จำนวนนักเรียนผู้แทนศูนย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ยกเว้นวิชาดาราศาสตร์)
	- นักเรียนผู้แทนศูนย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติเฉลี่ยวิชาละไม่น้อยกว่า 4 คน
	- นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ โดย สสวท. จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 คน
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	ADPF7E5.tmp
	06.00 ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
	06.01 กิจกรรมงานสื่อสารองค์กร
	1. ผู้รับผิดชอบ    งานสื่อสารองค์กร
	2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร    รวมเป็นเงิน   1,308,000      บาท
	2.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน                                              10,000      บาท
	2.2 การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์                                               55,000      บาท
	2.3 กิจกรรมสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์                                           850,000      บาท
	2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                    45,000      บาท
	2.5 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์รร.มหิดลวิทยานุสรณ์  300,000     บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564
	1. ต้อนรับ ประสานงาน และให้ข้อมูลการดำเนินกิจการของโรงเรียนแก่บุคคลชาวไทยหรือหน่วยงานภายในประเทศที่มาติดต่อและศึกษาดูงาน
	2. ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ออกแบบและจัดทำสื่อหรือเอกสาร เขียนข่าวประชาสัมพันธ์และบทความ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงเรียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน
	3. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	1. การผลิตสื่อการเรียนการสอน เผยแพร่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนักเรียนทั่วไป ได้เรียนรู้บทเรียนในเรื่องต่าง ๆ
	2. การจัดทำระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ จะทำให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
	1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
	2. มีระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
	1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง /ปีงบประมาณ
	2. จัดทำระบบจัดการคลังรูปภาพ วิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกกิจกรรม
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	06.02 งานวิเทศสัมพันธ์
	06.02.01 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร      รวมเป็นเงิน              954,800.00 บาท
	2.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน                                         294,800.00 บาท
	2.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
	สำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ                650,000.00 บาท
	2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน       ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน                                                10,000.00 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564
	1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม
	2. นักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
	4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันเพิ่มขึ้นจากเดิม
	1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมากกว่าร้อยละ 80
	2. นักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงงาน
	3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือ
	บรรยายพิเศษให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 5 คน
	4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศในการทำโครงงาน
	วิทยาศาสตร์ร่วมกันเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างน้อย 1 โรงเรียน
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	06.02 งานวิเทศสัมพันธ์
	06.02.02 กิจกรรมการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงาน
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร    รวมเป็นเงิน       673,600.00 บาท
	2.1 การเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์    442,400.00 บาท
	2.2 การเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ                  86,400.00 บาท
	2.3 การเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายวิชาการ     144,800.00 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564
	1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563
	2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ 
	1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและ
	นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เวที
	2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เวที
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	1.  ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
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	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564
	1. การเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair ณ ประเทศญี่ปุ่น(รูปแบบออนไลน์)
	2. การเข้าร่วมงาน International Student Science Fair (ISSF) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
	3. การเข้าร่วมงาน Korea Science Academy Science Fair (KSASF)ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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