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สาระสําคัญ 
งบประมาณประจําป 2565 

 
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. 2565 เปนเงิน  295.6797  บาท  
 

รายการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประมาณการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ลานบาท) 

ประมาณการ 

และไดรับอนุมัติ  

(ลานบาท) 

ไดรับจริง (ลานบาท) 

ณ 31 ส.ค. 64 

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 298.2262 298.2262 250.5436 

รายรับจากการดําเนินงาน 8.5000 8.1344 5.5000 

เงินบริจาค 1.5000 0.7497 1.0000 

ขอใชเงินจากรายไดสะสมของโรงเรียน* 49.4801 49.4801 38.6361 

รวม 357.7063  356.5904 295.6797 

* ณ วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีเงินรายไดสะสมคงเหลือ 284.6537 บาท 

 
 
 

6. ประมาณการรายจาย   
ประมาณการกรอบวงเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณ 

ที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564  เปนดังนี ้

รายการ 
ขออนุมัติป 2563 

(ลานบาท) 

ขออนุมัติป 2564 

(ลานบาท) 

ขออนุมัติป 2565 

(ลานบาท) 

1. ผลผลิตท่ี 1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

96.2554 107.6769 87.3036 

 

1.1 คาใชจายในการดําเนินงานท่ัวไป   64.5754 75.9969 55.6236 

1.2 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31.6800 31.6800 31.6800 

2. ผลผลิตท่ี 2 การใหบริการทางวิชาการ 95.6110 59.1500 37.9752 

       2.1 คาใชจายในการดําเนินงาน  95.6110 59.1500 37.9752 

3. คาใชจายบุคลากร 112.8669 114.4621 105.5899 

4. คาใชจายประเภทเพ่ือการลงทุน 62.3585 59.4173         50.8110 

3.1 ครุภัณฑ 21.2385 26.5850          15.1210 

3.2 ท่ีดินส่ิงกอสราง 41.1200 32.8323 35.6900 

5. งบสํารองท่ัวไป   18.0000 17.0000 14.0000 

รวม 385.0918 357.7063 295.6797 

 
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 2565 

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือและการจัดการเรียนการสอน 2.8700 

02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5.6460 

03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 11.9590 

04.00 ฝายบริหารงานท่ัวไป 7.4830 

05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 20.3436 

06.00 งานบริการวิชาการ 38.8422 

07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 0.2650 

08.00 คาใชจายบุคลากร 105.5899 

09.00 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31.6800 

10.00 คาสาธารณูปโภค 6.1900 

 รวมประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการดําเนินการ 230.8687 
 

8. รายละเอียดประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน 

รายการสําหรับรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน 
ประมาณการรายจาย 

(บาท) 

11.00 ครุภัณฑสาขาวิชา / ฝาย / งาน 15.1210 

 11.01 ครุภัณฑการเรียนการสอน 0.4850 

 11.02 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11.6200 

 11.03 ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 3.0000 

 11.04 ครุภัณฑการแพทย 0.0160 

12.00 ที่ดินและส่ิงกอสราง 35.6900 

 12.01 คาออกแบบอาคารหอพัก * 9.0800 

 12.02 งานจัดจางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค 0.9000 

 12.03 ปรับปรุงหองเรียนอาคารฯ 1 ช้ัน6-7และหองเรียนอาคารฯ 2 ช้ัน 7 1.1600 

 12.04 ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าอาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ช้ัน 1-7  0.9000 

 12.05 ปรับปรุงพ้ืนชั้นดาดฟา อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3 2.0000 

 12.06 ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8 5.500 

 12.07 ปรับปรุงสนามหนาเสาธง 1.0500 

 12.08 ปรับปรุงระบบนํ้าบริโภคภายในโรงเรียน 2.3000 

 12.09 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร 7 และ 8 1.0000 

 12.10 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก 1.3000 

 12.11 ซอมบํารุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 10.5000 

 รวมประมาณการรายจายประเภทเพ่ือการลงทุน (บาท) 50.8110 
 

9. งบกลาง 
13.00 งบกลางสํารองทั่วไป 14.000 



10. ประมาณการรายจายเพื่อการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 จําแนกตามกิจกรรมยอย

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 2,870,000.00          

01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 296,000.00              

01.02 สาขาวิชาเคมี 360,000.00              

01.03 421,000.00              

01.04 สาขาวิชาฟสิกส 334,000.00              

01.05 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 1,196,000.00           

01.06 สาขาวิชาศิลปศาสตร 263,000.00              

02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5,646,000.00          

02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 2,411,000.00           

02.01.01 กิจกรรมคายวิชาการ 1,836,000.00           

02.01.02 กิจกรรมศึกษาดูงาน 490,000.00             

02.01.03 กิจกรรมบรรยายพิเศษ 85,000.00               

02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 25,000.00               

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 250,000.00              

02.04 กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 59,000.00               

02.05 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและใจ 472,000.00              

02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 1,452,000.00           

02.06.01 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการเคมี 110,700.00             

02.06.02 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการชีววิทยา 115,800.00             

02.06.03 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการฟสิกส 174,200.00             

02.06.04 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการคณิตศาสตร 139,000.00             

02.06.05 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการคอมพวิเตอร 212,100.00             

02.06.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการดาราศาสตร 262,200.00             

02.06.07 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 197,000.00             

02.06.08 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการภูมิศาสตร 241,000.00             

02.07 กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน 400,000.00             

02.08 กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรฯ 230,000.00              

รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
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รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

02.09 กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE 57,000.00               

02.10 กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนร.ม.4 200,000.00              

02.11 กิจกรรมชุมนุม 90,000.00               

03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 11,959,000.00        

03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 8,825,000.00           

03.02 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ 2,670,000.00           

03.02.01 กิจกรรมงานวิชาการ 970,000.00              

03.02.02 กิจกรรมการพัฒนารร.รวมกับรร.เครือขายในตางประเทศ                   955,000 

03.02.03 กิจกรรมการสรางโอกาสใหกับน.ร.ไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเว                  520,000 

03.02.04 กิจกรรมการเจรจรธุรกิจในตางประเทศ                   135,000 

03.02.05 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุงานวิเทศสัมพันธ                    90,000 

03.03 งานกิจการนักเรียน 158,000.00              

03.04 งานสุขภาพอนามัย 306,000.00              

04.00 ฝายบริหารงานทั่วไป 7,483,000.00          

04.01 งานการประชุม 1,417,000.00           

04.02 งานแผน 609,000.00              

04.03 คาตอบแทนใชสอย,คารับรอง 235,000.00              

04.04 คาใชจายพัฒนาบุคลากร 5,022,000.00           

04.04.01 คาจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยสวนกลาง 2,270,000.00           

04.04.02 กิจกรรมเครือขายตางประเทศ 1,902,000.00           

04.04.03 ทุนการศึกษาตอ 100,000.00              

04.04.04 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา/ฝาย 750,000.00              

04.05 คาใชจายดําเนินการ งานบุคคล 200,000.00              

04.05.01 คัดเลือก/สรรหา 110,000.00              

04.05.02 คาใชจายเกี่ยวกับการจาง/เลื่อนตําแหนง 90,000.00               

05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 20,343,600.00        

05.01 ศูนยคอมพิวเตอร 2,660,000.00           

05.02 ศูนยวิทยบริการ 694,600.00              

05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 16,938,000.00         
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รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 16,288,000.00         

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 650,000.00              

05.04 งานพัสดุ 51,000.00               

06.00 งานบริการวิชาการ 38,842,200.00        

06.01 31,000,000.00          

06.02 กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัดสพฐ. 5,432,400.00           

06.03 กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 1,542,800.00           

06.04 กิจกรรมสื่อสารองคกร 867,000.00              

07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 265,000.00            

07.01 คชจ.ในการจัดประชุม คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 145,000.00              

07.02 คาจางผูสอบบัญชี 120,000.00              

08.00 กิจกรรมคาใชจายบุคลากร 105,589,900.00      

08.01 คาตอบแทน 101,889,900.00        

08.01.01 เงินเดือนเจาหนาที่และลูกจาง 92,530,000.00         

08.01.02 เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,440,000.00           

08.01.03 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา 1,920,000.00           

08.01.04 คาตอบแทนการเลิกจาง 446,400.00              

08.01.05 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,553,500.00           

08.02 คาใชจายสวัสดิการและรักษาพยาบาล 3,700,000.00           

08.02.01 คารักษาพยาบาลบุคลากร 2,000,000.00           

08.02.02 คารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร 1,500,000.00           

08.02.03 คาการศึกษาบุตร 200,000.00              

09.00 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31,680,000.00        

09.01 คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31,680,000.00          

10.00 คาสาธารณูปโภค 6,190,000.00          

10.01 คาไฟฟา 5,150,000.00           

กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนไปยังรร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด
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รหัสงบประมาณและรายการ วงเงินงบประมาณ

10.02 คาน้ําประปา 700,000.00              

10.03 คาโทรศัพท 264,000.00              

10.04 คาไปรษณีย 76,000.00               

230,868,700.00      รวมงบดําเนินการ
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11.รายละเอียดประมาณการรายจายประเภทเพื่อการลงทุน

11.00 ครุภัณฑ 15,121,000.00       

11.01 485,000.00            

11.02 11,620,000.00        

11.03 3,000,000.00          

11.04 16,000.00              

12.00 ที่ดินและสิ่งกอสราง 35,690,000.00       

12.01* 9,080,000              

12.02 900,000

12.03 1,160,000

12.04 900,000

12.05 2,000,000

12.06 5,500,000

12.07 1,050,000

12.08 2,300,000

12.09 1,000,000

12.10 1,300,000

12.11 10,500,000

13.00 งบสํารองทั่วไป 14,000,000.00       

* รายการที่ไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ป 2565

ซอมบํารุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน

ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8

ปรับปรุงสนามหนาเสาธง

ปรับปรุงระบบน้ําบริโภคภายในโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร 7 และ 8

งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ

คาออกแบบอาคารหอพัก

ปรับปรุงหองเรียนอาคารฯ 1 ชั้น6-7และหองเรียนอาคารฯ 2 ชั้น 7

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ชั้น 1-7 

ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟา อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3

งานจัดจางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค

รหัสงบประมาณและรายการ

ครุภัณฑการเรียนการสอน

ครุภัณฑการแพทย

วงเงินงบประมาณ
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12.00 ประมาณการรายจายเพื่อการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 จําแนกรายไตรมาสตามกิจกรรม 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4

01.00 695,500       606,500       754,800       813,200       2,870,000       

01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 21,000          31,000          82,300          161,700        296,000          

01.02 สาขาวิชาเคมี 83,000          112,000        85,000          80,000          360,000          

01.03 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 30,000          127,000        208,000        56,000          421,000          

01.04 สาขาวิชาฟสิกส 120,000        86,000          111,000        17,000          334,000          

01.05 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 416,500        183,500        190,500        405,500        1,196,000        

01.06 สาขาวิชาศิลปศาสตร 25,000          67,000          78,000          93,000          263,000          

02.00 403,600       1,360,000     1,961,400     1,921,000     5,646,000       

02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 10,000          185,000        1,043,000      1,173,000     2,411,000        

02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2,500            9,500            8,500            4,500           25,000            

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 5,000            15,000          40,000          190,000        250,000          

02.04 กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกความเปน

ไทยและความเปนประชาธิปไตย

4,000            2,000            10,000          43,000          59,000            

02.05 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและใจ 19,000          106,900        124,800        221,300        472,000          

02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 277,600        773,600        374,600        26,200          1,452,000        

02.07 กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน 31,500          179,500        500              188,500        400,000          

02.08 กิจกรรมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรฯ 19,000          56,500          90,000          64,500          230,000          

02.09 กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE 35,000          22,000          -               -              57,000            

02.10 กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนร.ม.4 -               -               200,000        -              200,000          

02.11 กิจกรรมชุมนุม -               10,000          70,000          10,000          90,000            

03.00 8,957,100     645,400       1,449,300     907,200       11,959,000     

03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 8,500,000      315,000        5,000            5,000           8,825,000        

03.02 งานวิชาการ 400,000        185,000        344,500        40,500          970,000          

03.03 งานวิเทศสัมพันธ 15,000          10,000          912,800        762,200        1,700,000        

03.04 งานกิจการนักเรียน 36,500          54,500          41,500          25,500          158,000          

03.05 งานสุขภาพอนามัย 5,600            80,900          145,500        74,000          306,000          

04.00 547,500       1,710,000     3,237,000     1,988,500     7,483,000       

04.01 งานบริหารทั่วไป 280,500        1,031,000      365,000        584,500        2,261,000        

04.02 งานบุคคล 267,000        679,000        2,872,000      1,404,000     5,222,000        

05.00 4,898,050     5,158,850     5,509,950     4,776,750     20,343,600     

05.01 ศูนยคอมพิวเตอร 654,550        837,550        705,950        461,950        2,660,000        

05.02 ศูนยวิทยบริการ 138,000        174,800        183,000        198,800        694,600          

05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4,095,000      4,133,000      4,607,000      4,103,000     16,938,000      

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายบริหารทรัพยากร

รายการ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565

รวม

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการ

เรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
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ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4
รายการ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565
รวม

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 3,876,000     4,032,000     4,417,000     3,963,000     16,288,000     

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 219,000        101,000        190,000        140,000       650,000         

05.04 งานพัสดุ 10,500         13,500         14,000         13,000         51,000           

06.00 714,900       10,204,300   26,424,100   1,498,900     38,842,200     

06.01 กิจกรรมขยายผลองคความรูทาง

วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนไปยังรร.ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด

700,000        8,100,000      22,100,000    100,000        31,000,000      

06.02 กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการ

ใหกับโรงเรียนสังกัดสพฐ.

12,400          1,600,000      3,820,000      -              5,432,400        

06.03 การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภาย -               500,000        500,000        542,800        1,542,800        

06.04 กิจกรรมสื่อสารองคกร 2,500            4,300            4,100            856,100        867,000          

07.00 151,400       28,400         56,800         28,400         265,000         

08.00 26,381,700   25,835,300   26,731,400   26,641,500   105,589,900   

08.01 คาตอบแทน 25,406,700    24,960,300    25,756,400    25,766,500    101,889,900    

08.02

คาใชจายสวัสดิการและการ

รักษาพยาบาล 975,000        875,000        975,000        875,000        3,700,000        

09.00 6,756,000     8,875,240     7,179,920     8,868,840     31,680,000     

10.00 1,188,000     1,440,000     1,704,000     1,858,000     6,190,000       

50,693,750   55,863,990   75,008,670   49,302,290   230,868,700   

คาสาธารณูปโภค

รวม

งานบริการวิชาการ

กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน

คาใชจายบุคลากร

คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา
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13. แผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม 
งบดําเนินงาน 
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และการจัดการเรยีนการสอน 

 01.01 กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 

 

1. ผูรับผิดชอบ  สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 
 

2. งบประมาณ        296,000  บาท 

2.1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพฒันาสื่อ 278,000   บาท 

2.2. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานคณิตศาสตร         18,000  บาท 
 

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนนิงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ

และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงคของภารกิจ: เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร วิทยาการ

คอมพิวเตอร และแนวคิดเชิงคํานวณตามหลักสูตรของโรงเรียน   

แผนงาน 

1.1 จัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และแนวคดิเชิงคํานวณ 

ตัวช้ีวัด : ผลการเรยีนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร 

คาเปาหมาย :  

- ไตรมาสท่ี 2 นักเรยีนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร 

อยูในเกณฑผาน มากกวารอยละ 99 ของนักเรียนท้ังหมด 

- ไตรมาสท่ี 4 นักเรยีนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร และรายวิชาคอมพิวเตอร อยูใน

เกณฑผาน มากกวารอยละ 99 ของนักเรียนท้ังหมด 

1.2  จัดทําสื่อการเรียนการสอน 

เปาหมาย :  เพ่ือกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

ตัวช้ีวัด : จํานวนสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีกระตุนและสงเสริมการเรยีนรูของนักเรียน 

คาเปาหมาย :  

- ไตรมาสท่ี 2 สรางสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอนใน

รูปแบบตาง ๆ  ท่ีสามารถเผยแพรได โดยเฉลี่ยอยางนอยคนละ 1 ผลงาน  (สื่อประกอบการ

เรียนการสอน 1 หัวขอถือเปน  1 ผลงาน) 

- ไตรมาสท่ี 4 มีสื่อประกอบการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ

ตาง ๆ ท่ีสามารถเผยแพรได โดยเฉลี่ยอยางนอยคนละ 1 ผลงาน  (สื่อประกอบการเรยีนการ

สอน 1 หัวขอถือเปน  1 ผลงาน) 

 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1.3 โครงการรวบรวมความรูคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ แบบสั้น สําหรับนักเรียน นกัศึกษา 

และผูสนใจ 

เปาหมาย : 

1. เพ่ือรวบรวมคําศัพททางคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ ไดแก คาํจํากัดความ หรือนิยาม 

แบบกระชับเขาใจงาย และยกตัวอยางสั้นๆ โดยอาจแทรกคลิปวิดีโออธิบายสั้นๆ ความยาวไมเกิน 5 นาที 

เพ่ือใหท้ังนักเรียนโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ หรือนักเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ คนควาทบทวน หรือเพ่ือ

เพ่ิมเตมิความรู 

2. เพ่ือใหปรากฏใน Web Search Engine (เว็บเสริชเอนจิน) ในอันดับไมต่ํากวา 20% บน เมื่อมี

นักเรียนหรือผูสนใจตองการคนควาคําศัพททางคณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ ซึ่งอาจสงผลใหเปน

การประชาสัมพันธ (promote) สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. เพ่ือรวบรวมศัพททางคณติศาสตร และวิทยาการคํานวณ ในระดับสงูอ่ืนๆ ท่ีไดจากการสัมมนา

วิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณของนักเรียน  

4. เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมสีวนรวมในการชวยปรับปรุงเน้ือหา โดยผานการ

ตรวจสอบจากครโูรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณหรือผูเช่ียวชาญกอนเผยแพร 

ตัวช้ีวัด : 

- (ระยะเริ่มตน) มีจํานวนศัพททางคณิตศาสตรและวิทยาการคาํนวณไมต่ํากวา  20 คํา โดยคําท่ี

เก่ียวของมีการเช่ือมโยงกันประกอบกันเปนเน้ือหาหลัก ( 1 concept มีคํานิยามท่ีเก่ียวของหลายคํา) 

- (ระยะท่ีสอง) เว็บไซต หรือแพลตฟอรมท่ีใชรวบรวม 

- จํานวนผูเขาชมเว็บไซต หรือวิดีโอ 

- จํานวนผูมสีวนรวมในการปรับปรุงเน้ือหา (contributor) 

 คาเปาหมาย :  

- มีจํานวนคลังคําศัพททางคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณพรอมเน้ือหาไมต่าํกวา 100 คํา  

- มีหนาเว็บไซตถาวร หรือแพลตฟอรมท่ีสวยงาม ใชงานงาย และใชทรัพยากรเครื่อง

คอมพิวเตอร หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท โดยแตละคลิปมีความยาวไมเกิน 5 นาที 

- มีสถิตผิูเขาชมในแตละเดือนมากกวา 100 ครั้ง 

- มีนักเรียนปจุบันของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณท่ีชวยเสนอเน้ือหาเฉลี่ยรุนละ 10 คนข้ึนไป 

1.4 พัฒนาบุคลากร 

เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ท่ี

สอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : 

- จํานวนช่ัวโมงท่ีบุคลากรแตละคนเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ 

- จํานวนผลงานเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน  

คาเปาหมาย : 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

- บุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาความรู โดยเฉลีย่อยางนอย คนละ 12 ชม.ตอภาคเรียน 

- บุคลากรมีผลงานเชิงวิชาการไมนอยกวา 2 ผลงาน 

- บุคลากรมีผลงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนการสอนนําเสนอในการประชุมวิชาการตั้งแต

ระดับชาติข้ึนไป ไมนอยกวา 2 ผลงาน 

2. จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดานคณิตศาสตร

และวิทยาการคอมพิวเตอร  

วัตถุประสงคของภารกิจ:    เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน

คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรใหพัฒนาไดเตม็ศักยภาพ   

แผนงาน  

2.1 โครงการสงเสริม พัฒนา และเตรียมความพรอม นักเรียน สอวน. คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมในการเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  

ตัวช้ีวัด : จํานวนผูแทนศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และจํานวนเหรยีญรางวัล 

คาเปาหมาย :  

- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนศูนย สอวน. วิชาคณิตศาสตร 

และวิชาคอมพิวเตอรอยางนอยวิชาละ 4 คน จาก 6 คน 

- นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดเขารวมการแขงขันโอลมิปกวิชาการระดับชาติ วิชา

คณิตศาสตร และวิชาคอมพิวเตอร ไดรับเหรียญรางวัลทุกคน  

2.2 สงเสริมการทําโครงงานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 

เปาหมาย : เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรยีนท่ีทําโครงงานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 

สามารถทําโครงงานไดอยางมีคณุภาพ และสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการหรืองานอ่ืน ๆ ท่ี

เทียบเคียงได   

ตัวช้ีวัด : 

- จํานวนโครงงานท่ีเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

- จํานวนโครงงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  

คาเปาหมาย :  

- โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรยีนท่ีทํากับสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนโครงงานของสาขาวิชา

ท้ังหมด 

- โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรยีนท่ีทํากับสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงงานท่ีสาขาวิชาคณติศาสตรและ

วิทยาการคํานวณสงเขาขอรับทุน 

2.3 สงนักเรียนเขารวมการแขงขนัคณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในรายการตาง ๆ 

เปาหมาย : เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร เขารวม

การแขงขันในรายการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับรางวัลจากการแขงขันตาง ๆ 

ตัวช้ีวัด : จํานวนรางวัลท่ีไดรับในการเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30 ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

คาเปาหมาย :  

- มีนักเรียนไดรับรางวัลจากทุกรายการท่ีเขารวมการแขงขันทางวิชาการดานคณิตศาสตร และ

คอมพิวเตอร  

- นักเรียนไดรับรางวัลตั้งแตรองชนะเลิศข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 50 จากจํานวนรายการท่ีสงเขา

แขงขันท้ังหมด 

2.4 จัดทําหนังสือ AVISO II 

เปาหมาย : เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีสนใจคณิตศาสตร ไดคนควา ถายทอด และเรียบเรียง เน้ือหาความรู

ทางคณิตศาสตรท่ีนาสนใจ สําหรบัเผยแพรใหผูอ่ืน รวมถึงไดเรียนรูข้ันตอนและกระบวนการในการจดัทํา

หนังสือ  

ตัวช้ีวัด : 

- (Phase 1): มีเน้ือหาท่ีสมบูรณ (ปงบประมาณ 2565) 

- (Phase 2): ตรวจสอบเน้ือหา (โดยผูทรงคณุวุฒิ) จัดรูปเลม ออกแบบปก เขียนคํานํา คํานิยม 

มีรูปเลมฉบับสมบูรณ (ปงบประมาณ 2566) 

- (Phase 3): ประสานงานดานลิขสทิธ์ิ การวางจําหนายในรูปแบบ E-Book และการจัดพิมพ 

(ปงบประมาณ 2567) 

คาเปาหมาย :  

- มีนักเรียนสนใจรวมจัดทําหนังสือ AVISO II ไมนอยกวา 15 คน (ปงบประมาณ 2565) 

- รวบรวมเน้ือหาเพ่ือจัดทําหนังสือ AVISO II ไดสมบูรณตามท่ีวางแผนไว (ปงบประมาณ 2566) 

- หนังสือ AVISO II ในรูปแบบ E-Book มีการจําหนายผานแพลตฟอรม meb และเปดใหมีการ

สั่งจองสําหรับจัดพิมพเปนเลม (ปงบประมาณ 2567) 

2.5 กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาดานคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณในโรงเรียน 

เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณไดแสดง

ความสามารถ กระตุนความสนใจและสงเสรมิบรรยากาศทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาการ

คํานวณ 

ตัวช้ีวัด : 

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

คาเปาหมาย :  

- มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 คน 

- รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมดมีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับด ี

 

 

 

 

 

1ต.ค.64–30ก.ย.65 

(Phase 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 64 - ม.ค. 65 

 

 

 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ วงเงินงบประมาณ 296,000 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 7,000   7,000   7,000   21,000   7,000     7,000     7,000   21,000   7,000   27,400    47,900   82,300    47,800   58,000   47,900   153,700   278,000  

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        

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

คน

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -        

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

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

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

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

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

คน
ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -      -      -      -        -        5,000     -      5,000     -      -        -        -        8,000     -        -        8,000       13,000    

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

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

คน
ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 7,000  7,000  7,000  21,000  12,000  12,000  7,000  31,000  7,000  27,400  47,900  82,300  55,800  58,000  47,900  161,700  296,000  

ไตรมาส 4
รวม

7. จัดทําหนังสือ AVISO II

8. กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาดานคณิตศาสตรและ

วิทยาการคํานวณในโรงเรียน

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร และ

วิทยาการคอมพิวเตอร

2. จัดทําสื่อการเรียนการสอน

3. โครงการรวบรวมความรูคณิตศาสตรแบบสั้น สําหรับ

นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

4. โครงการสงเสริม พัฒนา และเตรียมความพรอม 

นักเรียน สอวน. คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

5. สงเสริมการทําโครงงานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

6. สงนักเรียนเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร และ

คอมพิวเตอรในรายการตาง ๆ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
01.02 กิจกรรมสาขาวิชาเคมี 

 
1. ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาเคมี 

 
2. งบประมาณ         360,000  บาท 

2.1 ดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร       19,000  บาท 
2.1.2 การผลิตสื่อการเรียนรู         41,000  บาท 

2.2 ดานบริหารจัดการหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมี   300,000 บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. ดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ต.ค. 64 – ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูอยางลึกซ้ึงและมีทักษะตาม
หลักสูตรของโรงเรียน 
1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
เปาหมายกิจกรรม 

1. ผูเรียนมีความรูทางทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคสอดคลองตามหลักสูตร โดยเนนการคิดแกปญหา และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

2. ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวันได 

ตัวชี้วัด   
1. นักเรียนสามารถคิดแกปญหาและคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชความรูและทักษะ

ปฏิบัติการทางเคมีท่ีถูกตอง โดยพิจารณาจากคะแนนทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. นักเรียนสามารถประยุกตความรูทางดานเคมีเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน โดย

พิจารณาจากผลงานในรายวิชา หรือ กิจกรรมสาขาวิชาเคมี 
คาเปาหมาย 

1. จํานวนนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด มีผลการ
ประเมินความรูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดี และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ 60% ไม
เกินรอยละ 2 (ผลการประเมินเม่ือสิ้นภาคเรียน) 

2.  จํานวนนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติการทางเคมี
อยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดี และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ 60% ไมเกินรอยละ 2 
(ผลการประเมินเม่ือสิ้นภาคเรียน) 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3. จํานวนนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 แสดงถึงการประยุกตใชความรูทางเคมีใน
การแกปญหาในชีวิตประจําวันได โดยมีคุณภาพอยูในเกณฑไมต่ํากวาระดับดี 
(อางอิงตามเกณฑประเมินการนําเสนอกิจกรรม การสรางชิ้นงาน การตอบคําถาม 
เปนตน)  

 

1.2 การผลิตส่ือการเรียนรู ต.ค. 64 – ก.ย.65 
เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนมีสื่อการเรียนท่ีใหเลือกใชหลากหลายมากข้ึน ท้ังการเรียนรูใน
หองเรียนและการเรียนรูนอกหองเรียน 
ตัวชี้วัด : จํานวนสื่อการสอนท่ีครูผลิต 
คาเปาหมาย 

1. มีจํานวนสื่อการเรียนรูออนไลนประเภทคลิป VDO หรือ MOOC ท่ีผลิตข้ึนใหม ไม
นอยกวา 10 เรื่อง 

2. มีจํานวนสื่อการเรียนรูประเภทเอกสารประกอบการสอน เชน สรุปเนื้อหา บท
ปฏิบัติการ และแบบฝกหัด ท่ีผลิตข้ึนใหมหรือปรับปรงุ ไมนอยกวา 5 เรื่อง 

3. สื่อการสอนวิชาเคมีประเภทสื่อออนไลนท่ีผลิตข้ึนใหมไดรับความสนใจและ
นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน โดยมีผูเขาชมรวมกันไมนอยกวา 
1,600 ครั้ง /ภาคเรียน 

1.3 การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร ต.ค. 64 – ก.ย.65 
เปาหมายกิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักเรียนท่ีทําโครงงานสาขาวิชาเคมีมีความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน 
และมีจิตวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทําโครงงาน สามารถคิดวิเคราะห และ
เลือกใชขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
1. ประเมินความเขาใจกระบวนการทําวิจัยจาก ผลการประเมินในรายวิชาโครงงาน 
2. นักเรียนมีโครงงานท่ีมีคุณภาพโดยประเมินจากรางวัลจากการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร หรือไดรับการตอบรับเขารวมและรวมนําเสนองานในเวทีระดับชาติ/
นานาชาต ิ

คาเปาหมาย 
1. ผลการสอบโครงงานอยูในระดับดีข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

โครงงานสาขาวิชาเคมีท้ังหมด 
2. โครงงานไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงาน หรือการตอบรับใหเขารวมและรวม

นําเสนองานในเวทีระดับชาติ/นานาชาติไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวน
โครงงานสาขาวิชาเคมีท้ังหมด 

 
 



20 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1.4 การพัฒนาบุคลากร ต.ค. 64 – ก.ย.65 
เปาหมายกิจกรรม : ใหบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง (professional 
development) ในบทบาทนักการศึกษาและ/หรือนักวิจัย และนําความรูความเชี่ยวชาญ
มาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
ตัวชี้วัด   

1. งานวิจัยดานการศึกษา และ/หรือ งานวิจัยเฉพาะทาง 
2. การประยุกตใชความรูจากงานวิจัย หรือความรูท่ีไดรับจากการเขารวมการอบรม

วิชาการดานการศึกษาหรือดานวิทยาศาสตร ในการพัฒนางาน 
คาเปาหมาย 

1. จํานวนบุคลากรสาขาวิชาเคมีไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด
ในสาขา มีสวนรวมในโครงการวิจัยไมนอยกวารอยละ 20 ของงานวิจัย 

2. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดตอบรับใหเขารวมนําเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ
ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

3. จํานวนหัวขอการจัดการเรียนการสอน หรือ โครงการพัฒนานักเรียนท่ีประยุกต
ความรูจากงานวิจัย หรือความรูจากการอบรมวิชาการ มีจํานวนไมนอยกวา5เรื่อง 

1.5 การบริการวิชาการ ต.ค. 64 – ก.ย.65 
เปาหมายกิจกรรม : ใหบุคลากรไดนําองคความรูไปขยายผลและใหบริการทางวิชาการ 
รวมท้ังสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับการเปน
โรงเรียนตนแบบ 
ตัวชี้วัด   

1. จํานวนหัวขอท่ีจัดอบรม 
2. ผลการประเมินการอบรม 

คาเปาหมาย 
1. จํานวนหัวขอท่ีจัดอบรมไมนอยกวา 10 หัวขอ 
2. ผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 ของหัวขอท่ีจัดการอบรม 

2.  ดานบริหารจัดการหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมี ต.ค. 64 – ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ : หองปฏิบัติการเคมีมีการจัดการท่ีเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและสารเคมีท่ีพรอมใชงาน เพ่ือใหเปนหองปฏิบัติการ
ท่ีเปนแบบอยางซ่ึงเอ้ือตอการสรางลักษณะนิสัยในการทําปฏิบัติการอยางเปนระบบและ
ปลอดภัย 
เปาหมายกิจกรรม 

1. จัดระบบหองปฏิบัติการ และหองจัดเก็บสารเคมีใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 
2. จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรและสารเคมีท่ีพรอมตอการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย และมีระบบการจัดการเพ่ือการใชงานอยางคุมคา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด   
1. คะแนนประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมี ตาม

เกณฑการประเมินของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ
วิจยัในประเทศไทย (ESPReL) 

2. มีสื่อความรูดานความปลอดภัยและการใชเครือ่งมือในหองปฏิบัติการท้ังในระดับ
การใชงานข้ันพ้ืนฐาน และการใชงานเพ่ือโครงการวิจัย 

3. อุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตรไดรับการบํารุงรักษาตามอายุการใชงาน และมี
การบันทึกปริมาณการใชงานอยางเปนระบบ 

4. มีปริมาณสารเคมีท่ีอยูในคลังเพียงพอตอการใชงาน มีการบันทึกความตองการ
จําเปน การจัดซ้ือ และปริมาณการใชสารเคมีในการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจยัอยางเปนระบบ 

คาเปาหมาย 
1. คะแนนประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการเคมีและหองเก็บสารเคมีไมต่ํา

กวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
2. มีการปรับปรุงสื่อดานความปลอดภัยท่ีเผยแพรในเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอไมนอย

กวาไตรมาสละ 1 ครั้ง  
3. อุปกรณและเครื่องมือไมนอยกวารอยละ 90 มีบัญชีการใชงานและซอมบํารุงใน

ระบบ 
4. สารเคมีทุกประเภทในหองปฏิบัติการเคมี ไดถูกบันทึกเขาโปรแกรมฐานขอมูล

สารเคมีของสาขาวิชาเคมี และมีบัญชีการใชงาน 
 

  
 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม สาขาวิชาเคมี วงเงินงบประมาณ 360,000 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     1,000     3,000     2,000      2,000     2,000      6,000       1,000     2,000      2,000     5,000      2,000      2,000     1,000   5,000     19,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -         -           

งปม -        -         -         -         41,000    -         -         41,000      -        -         -         -         -         -         -      -        41,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -         -           -         

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

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 10,000   30,000    40,000    80,000    -         45,000    20,000    65,000      10,000   20,000    50,000    80,000    40,000    35,000    -      75,000   300,000   

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 11,000   31,000   41,000   83,000   43,000   47,000   22,000   112,000   11,000   22,000   52,000   85,000   42,000   37,000   1,000  80,000   360,000   

6. การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ

เคมีและหองเก็บสารเคมี

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร

2. การผลิตสื่อการเรียนรู

3. การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร

4. การพัฒนาบุคลากร

5. การบริการวิชาการ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

22
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
01.03 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาชวีวิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
           
2. งบประมาณ  421,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน  286,000 บาท 
2.2 คาใชจายในการตรวจสอบ ซอมบํารุงอุปกรณและครุภัณฑและวัสดุ

สํานักงาน                 
100,000 บาท 

2.3 คาใชจายในการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 35,000 บาท 
    

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1 การจัดการเรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระชีววิทยาและสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

  

 

 

 

 

 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

 

 วัตถุประสงคของภารกิจ 

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูพืน้ฐาน มีทักษะตามหลักสูตร สามารถกํากับดูแลตนเอง 

และนาํความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาสําหรับการดาํรงชวีิตได  

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

1.1. การเรียนการการสอนตามสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระชีววิทยา ตาม

หลักสูตร  2562 

เปาหมายของกิจกรรม 

1) นักเรียนมีความรู และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรูทางดานชวีวิทยาเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณทางสิ่งแวดลอม มีทักษะปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร 

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคสอดคลองตามหลักสูตร สามารถ

นําความรูพืน้ฐานที่มไีปคนหาขอมูลตอยอดความรู  และ/หรือนําความรูทีไ่ดไป

ประยุกตใชในการแกปญหาในชวีิตประจําวันได 

 

  

ตัวชี้วัดของกิจกรรม  

1) มีความรูและสามารถเชื่อมโยงบรูณาการความรูทางดานชีววทิยาเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณทางสิ่งแวดลอม   และมีทักษะปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร 

2) มีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน สงผลตอการนาํความรูพื้นฐานที่มีไปคนหา

ขอมูลตอยอดความรู  และ/หรือนําความรูทีไ่ดไปประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจาํวนัได 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

 คาเปาหมายของกิจกรรม  

1) นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัตกิารอยูในระดับดีข้ึนไป  

2) นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินดานเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนการสอนอยูใน

ระดับดีข้ึนไป 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

    1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือสรางเสริมพัฒนา

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนสามารถกํากับดูแล

ตนเองสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

เปาหมายของกิจกรรม นักเรียนพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะดาน

ความออนตัวดีข้ึน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

 

 

 
ตัวชี้วัด : นักเรียนมีผลการทดสอบสมรถภาพทางกายดานความออนตัวดีข้ึน 

คาเปาหมาย : นร.รอยละ 55 มผีลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวดีข้ึน 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

1.3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

เปาหมายของกิจกรรม 

1) นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหมีคุณลักษณะของนักวิจัย 

นักประดิษฐคิดคน   

2) สงเสริมโครงงานของนักเรียนใหเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก 

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

 ตัวชี้วัด 

1)  ผลการประเมินโครงงาน  

2) โครงงานของนักเรียนสามารถเขารวมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

คาเปาหมาย 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คะแนนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรอยางนอยรอยละ 80  

2) โครงงานของนักเรียนสามารถเขารวมนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ไมนอยกวารอยละ 20 ของโครงงานทั้งหมดในสาขาวิชา 

2. การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน 

วัตถุประสงคของภารกิจ : พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ใหเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนแกผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

 2.1 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน สําหรับจัดการเรียนการสอน 

เปาหมายของกิจกรรม : พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน สําหรับจดัการเรียนการ

สอน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 ตัวชี้วัด  

1) จัดหาตัวอยางสิง่มีชีวิตเพิ่มจากเดิม 

2) ผลงานของนักเรียนที่สงเขารวมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถายทางชีววิทยา

เพื่อใชเปนสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนจัดแสดงตวัอยางทางพฤกษศาสตร 

และปายนิเทศ 

 

 คาเปาหมาย 

1) จัดหาตัวอยางสิง่มีชีวิตเพิ่มจากเดิมอยางนอย 15 ตัวอยาง 

2) นักเรียนสงผลงานเขารวมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถายทางชีววทิยา 

ไมนอยกวา 30 ผลงาน เพื่อใชเปนสื่อสาํหรับการจัดการเรียนการสอน 

3) จัดแสดงตัวอยางทางพฤกษศาสตรบริเวณเรือนเพาะชําและปายนิเทศ อยางนอย 5ปาย 

 

 

 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

2.2 การพัฒนาสื่อการเรียนรูรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน  

เปาหมายของกิจกรรม : จัดทําสือ่การเรียนรูรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน เพื่อใหนักเรียน

หรือผูที่สนใจศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อสรางองคความรูที่สามารถสืบทอดตอไป 

ตัวชี้วัด :  จัดทาํสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลน  

คาเปาหมาย :  จัดทาํสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน จาํนวนไมนอย

กวา 6 เร่ือง โดยมีผูเขาชมรวมกันไมนอยกวา 1,600 คร้ัง 

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

 

 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

2.3 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางชีววิทยาสําหรับการจัดการเรียนการสอนและ

การทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  

เปาหมายของกิจกรรม : หองปฏิบัติการมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตรที่พรอมใชงาน 

ตัวชี้วัด : รอยละของการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการทางชีววิทยา และ

การตรวจสอบขอมูลการใชงานของเคร่ืองมือ  และมีคูมือความปลอดภัยประจาํ

หองปฏิบัติการ 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 ของเคร่ืองมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ เฉพาะที่เปน

ครุภัณฑ มีขอมูลบันทึกการจัดเก็บ การใชงาน และซอมบาํรุง   

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

 

 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ    วงเงินงบประมาณ  421,000  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 10,000     10,000     10,000     30,000     82,000     15,000     15,000     112,000   30,000     132,000   20,000     182,000   20,000     20,000     10,000     50,000     374,000  

เปาหมายดําเนินการ -         -         -         -         -         

งปม -         -         -         -         -         

-         -         

เปาหมายดําเนินการ -         -         -         -         -         

งปม -         15,000     15,000     15,000     15,000     5,000      5,000      35,000   

-         -         

เปาหมายดําเนินการ -         -         -         -         -         

งปม -         -         -         -         -         

-         
ระยะเวลาดําเนินการ -         -         -         -         -         

งปม -         -         -         -         -         

ระยะเวลาดําเนินการ -         -         -         -         -         

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

                                                   ระยะเวลาดําเนินการ -         -         -         -         -         

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

-         -         

ระยะเวลาดําเนินการ -         -         -         -         -         

รวมทั้งสิ้น งปม 10,000   10,000   10,000   30,000   97,000   15,000   15,000   127,000  55,000   132,000  21,000   208,000  21,000   25,000   10,000   56,000   421,000  

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการทาง

ี ิ

4. จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

วีดีโอคลิปออนไลน

5โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน

7 การสงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขัน

ทางวิชาการ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การจัดการเรียนการสอน โดยการ

จัดหาวัสดุ สารเคมี อุปกรณ และครุภัณฑ

  รวมทั้งตรวจสอบและซอมบํารุง 

อุปกรณและครุภัณฑที่ใชในการเรียนการ

สอน ใหมีความพรอมสําหรับการจัดการ

2. การฝกทักษะการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายดานความออนตัว และการเอา

ชีวิตรอดจากการตกน้ําเบื้องตน

3. การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู

นอกหองเรียน (การจัดหาตัวอยาง การจัด

แสดงตัวอยางทางพฤกษศาสตร พรอม

ปายนิเทศ และการประกวดวาดภาพหรือ
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
01.04 กิจกรรมสาขาวิชาฟสิกส 

 
1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาฟสิกส 
 
2. งบประมาณ               334,000    บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                         215,000    บาท 
2.2 คาวัสดุสํานักงาน/คาบํารุงรักษาครุภัณฑประจําหองเรียนและโรงฝกงาน          69,000    บาท 
2.3 คาวัสดุอุปกรณสําหรับการสรางและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอน      40,000    บาท 
2.4 คาใชจายในการสนับสนนุนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ   10,000    บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ 
3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ 

 
ต.ค.64–มี.ค.65 

และ 
พ.ค.–ก.ย.65 วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การสืบเสาะความรูและทักษะการแกปญหาดวยกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้ง
ทักษะการสื่อสารและการเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือบมเพาะผูเรยีนใหมีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน และมีจิตวิทยาศาสตร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2562 

 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการสืบเสาะความรู ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคดิเชิงวิทยาศาสตร และทักษะดานนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดผลการประเมินทักษะการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส อยูใน
ระดับดีขึ้นไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง นักเรยีนสามารถกําหนดปญหา ปจจัยที่เก่ียวของ 
รูวิธีการแกปญหา และประยุกตใชความรูในการแกปญหาได สําหรับระดับดมีาก เพิ่มเติมจาก
ระดับดี คือ สามารถวิเคราะหถึงขอดี ขอบกพรองของวิธีการที่ใช และสามารถเสนอแนวทางใน
การพัฒนาได) 

2. รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดผลการประเมินทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในรายวิชา
ฟสิกส อยูในระดับดีขึ้นไป สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 และระดับดีมาก สําหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 (ผลการประเมินระดบัดี หมายถึง สามารถรวบรวมและเลือกขอมูลท่ีจะนํามาใชใน
การหาคําตอบ ระดับดีมาก หมายถึง สามารถระบุทางเลือกหรือคาํตอบ ประเมิน และเลือก
ทางเลือกหรือคําตอบที่เหมาะสมกับสถานการณได) 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3. รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดผลการประเมินทักษะดานนวัตกรรมในรายวิชา การเขียน
แบบและทักษะพื้นฐานงานชาง อยูในระดับดีข้ึนไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง สามารถ
เชื่อมโยงองคความรูที่หลากหลายในการสรางสรรคผลงาน และมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร
ในการแกปญหาอยางเปนระบบในการสรางผลงาน) 

4. รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดผลคะแนนประเมินทักษะการคดิเชิงวิทยาศาสตรในการทํา
โครงงานของนักเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง กําหนดปญหา ปจจัยที่
เก่ียวของ วัตถุประสงค วิธีการแกปญหา และดําเนินการแกปญหา พรอมท้ังวิเคราะหผลที่ได) 
คาเปาหมายตัวชี้วัด 

1. ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
2. ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
3. ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
4. ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

3.2 พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมี
คุณภาพระดับนานาชาติ 

ต.ค.64–มี.ค.65 
และ 

พ.ค.–ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาฟสิกส วิธีการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
สําหรบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายใหมีคุณภาพเทียบเคียงระดับนานาชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

3.2.1 การสรางสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  

เปาหมายของกิจกรรม : เพื่อสรางสื่ออุปกรณทดลองที่กระตุนและสงเสริมการเรียนรูทางฟสิกส  
ที่ใหผลการทดลองเทียบเคียงกับเครื่องมือราคาแพง แตมีตนทุนต่ํา 

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนสื่ออุปกรณทดลองที่สรางขึ้นเอง 
2. ผลคะแนนประเมินการใชสื่อ 
3. ความคุมคาของการสรางสื่อ (จํานวนคนที่ใชสื่อตอคาใชจายในการสรางสื่อ) 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
1. จํานวนไมนอยกวา 2 ชิ้น 
2. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความคดิเห็นของนักเรียน อยูในระดับดีมาก (ระดับดีมาก 

หมายถึง ไดคะแนนประเมนิเฉลี่ยไมนอยกวา 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) 
3. จํานวนคนที่ใชสื่อตอคาใชจายในการสรางสื่อ ไมนอยกวา 3 คนตอหนึ่งรอยบาทตอป

การศกึษา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.2.2 การสรางองคความรูในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

 

เปาหมายของกิจกรรม 
เพื่อรวบรวมองคความรูที่ใชในการพัฒนานักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหรอืกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ที่รวบรวมไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : จํานวน 10 ชื่อเร่ือง (เฉลี่ย 0.8 ชื่อเร่ืองตอบุคลากรหนึ่งคน)  

ภารกิจ 
3.3 ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ 
1. เพ่ือใหอบรมทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูในโรงเรียนเครือขาย รวมท้ังครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเขาโครงการอบรม 
2. เพ่ือใหบริการสื่อการเรียนรูแบบออนไลนใหกับนักเรยีนในกลุมโรงเรียนเครือขาย 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

3.3.1 การพัฒนาสื่อออนไลนสําหรบัการเรียนการสอน และการเผยแพรความรูทางวิชาการ 

 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนสื่อการเรียนรูที่ขึ้นบนระบบ MOOC ของโรงเรียน 
2. จํานวนคนที่เขาใชสื่อการเรียนรูในระบบ MOOC ของโรงเรียน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
1. จํานวนไมนอยกวา 10 หัวขอ 
2. จํานวนการเขาชมรวมกัน ไมนอยกวา 1,000 คน 

ภารกิจ 
3.4 การบริหารทรัพยากรประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน 

 
ต.ค.64–ก.ย.65 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือสรางระบบตรวจสอบขอมูลการใชงานและติดตามสถานะของวัสดุ
อุปกรณและครุภัณฑการเรียนการสอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน รวมทั้งมีการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.4.1 การสรางระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการเรียนการ
สอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน 

 

เปาหมายของกิจกรรม :  เพ่ือใหมีระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑการเรียนการสอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน ที่สามารถตรวจสอบขอมูล
การใชงานและติดตามสถานะของพัสดุได 

 

ตัวชี้วัด :  รอยละของจํานวนวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการเรียนการสอนประจําหองปฏิบัติ การ
ฟสิกสและโรงฝกงาน ที่ถูกจัดเก็บในระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของพัสดุ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการเรียนการ
สอนประจําหองปฏิบัติการฟสิกสและโรงฝกงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

3.4.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม ไมจัดซื้อมากเกินไป หรือจัดซื้อไมทนัการใชงาน  

เปาหมายของกิจกรรม : เพ่ือใหการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมกับจํานวนการ
ใชงานตามความจําเปน และเปนไปตามกรอบเวลาการใชงาน 

 

ตัวชี้วัด :  
1. จํานวนรายการวัสดุอุปกรณที่ขอจัดซื้อสอดคลองกับความจําเปนและความคุมคาในการ

ใชงาน 
2. ดําเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณในกรอบเวลาท่ีงานพัสดุกําหนด 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  
1. วัสดุอุปกรณท่ีขอจัดซื้อมีที่มาของจํานวน ความจําเปน และความคุมคาในการใชงาน

ครบถวนทุกรายการ 
2. ไดรบัวัสดุอุปกรณกอนการใชงาน ไมนอยกวา 7 วัน 

 

 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาฟสิกส วงเงินงบประมาณ 334,000 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    100,000   3,000     16,000   67,000     86,000     72,000   11,000   8,000     91,000     3,000     11,000   3,000     17,000    294,000   

ระยะเวลาดําเนินการ -          -          -          -          

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

        1.2.2 การพัฒนาสื่อวิดีโอ/สื่อออนไลนสําหรับการ

เรียนการสอนและเผยแพรความรูทางวิชาการ -          -        -        
-          

-        -        -          
-          

-        -        -        
-          

-        -        -        
-        -          

ระยะเวลาดําเนินการ
 งปม -          -        -        -          -        -        -          -          -        -        -        -          -        -        -        -        -          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -          -          -          

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

ระยะเวลาดําเนินการ
 งปม -          -        -        -          -        -        -          -          -        -        -        -          -        -        -        -          

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม -         70,000  50,000   120,000  3,000    16,000  67,000    86,000    92,000  11,000  8,000    111,000  3,000    11,000  3,000    17,000   334,000  

 3. การบริหารทรัพยากรหองปฏิบัติการฟสิกส และโรง

ฝกงาน

 กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

 2. การสรางและพัฒนาองคความรูสําหรับการพัฒนา

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร

รวม

1. การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

   1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2562

   1.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

        1.2.1 การพัฒนาสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการ

สอน

   1.3 การสงเสริมและพัฒนาการทําโครงงานวิทยาศาสตร

ของนักเรียน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
01.05 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

 

1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
 

2. งบประมาณ                1,196,000 บาท 
2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและ 
     กิจกรรมภาษาตางประเทศ          20,000      บาท 
2.2 คาตอบแทนครูอัตราพิเศษ/ลวงเวลา       891,000      บาท 
2.3 คาใชจายสําหรับการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP                        243,000     บาท 
2.4 คาวัสดุสํานักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง                                               42,000 บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ภารกิจ  การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน และการพัฒนา

ตนเองและสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสาขาวิชาฯ 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน 

2. เพื่อบมเพาะนักเรียนดานการสือ่สารภาษาตางประเทศและการปรับตัวเขากับสงัคมขาม

วัฒนธรรม 

3. บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการผลิตผล

งานวชิาการที่เก่ียวของกับภาษาตางประเทศ/การเรียนการสอน/สาขาวชิาฯ เพื่อพัฒนา

นักเรียน การจัดการเรียนการสอนและการจัดการสาขาวชิาฯ 

 

3.1  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชไดใน

ชีวิตประจาํวนั เพื่อการสืบคนขอมูล และเปนพืน้ฐานในการศึกษาในระดบัที่สงูข้ึน ตลอดจนมีโอกาส

เลือกเรียนภาษาตางประเทศที่สองตามความสนใจ 

ตัวชี้วัด   

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ของนักเรียนชั้นม.6 

2. ผลเปรียบเทียบการสอบ MWIT TEP ของนักเรียนเมื่อแรกเขา ม.4 และ ม.6 

3. จํานวนภาษาตางประเทศทีส่องที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพทางการใช

ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไมต่ํากวา 550, 500 และ 450 คะแนน สาํหรับนักเรียนกลุม 

Advanced, Intermediate และ Pre-intermediate ตามลําดบั  

2. รอยละ 95 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพทางการใชภาษาอังกฤษ

จากคะแนน MWIT TEP มากกวาเมื่อตอนแรกเขา (ม.4) 

3. จํานวนภาษาตางประเทศทีส่องที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษาไมนอยกวา 

4 ภาษา 

3.2  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมตางชาต ิ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนไดรับการเสริมสรางประสบการณและเรียนรูวฒันธรรมเจาของภาษา 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 5 กิจกรรม ในชวงสถานการณปกติทีน่ักเรียนได

เรียนที่โรงเรียน หรือ 2 กิจกรรมในกรณีที่นักเรียนเรียนจากที่บาน ไมไดเขาสถานศึกษา  

2. นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชวงสถานการณปกติ 

หรือ รอยละ 10 ในกรณีที่นักเรียนเรียนจากทีบ่าน ไมไดเขาสถานศึกษา  

3.3  แผนการวิเคราะห ประเมินและปรับปรุงเน้ือหารายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สาขาวิชาภาษาตางประเทศมเีอกสารประกอบการสอนในกลุมวชิาภาษาอังกฤษ

หลักที่ผูสอนในแตละรหัสวิชาทกุคนตองใชรวมกัน   

ตัวชี้วัด : รอยละของเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษหลักที่ไดรับการวิเคราะห ประเมิน และปรับปรุง 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : มีการวิเคราะห ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษหลัก จํานวน 9 วิชา ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมด 

3.4  แผนการจัดทํา Google Site ของสาขาวิชาฯ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สาขาวิชาภาษาตางประเทศจัดทํา Google Site ของสาขาวชิาฯ เพื่อใชในการ

เผยแพรสื่อการสอนใหกับนักเรียน 

ตัวชี้วัด : เนื้อหาวิชาที่ไดรับการเผยแพรใน Google Site ของสาขาวชิาฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  : มีการจัดทําสื่อการสอนใน Google Site ของสาขาวิชาฯ ที่มีเนื้อหาวิชาไมนอย

กวา 25% ของเนื้อหาที่ตองเรียนในแตละภาคการศึกษา 

3.5  แผนการพัฒนาศักยภาพของครูโดยการอบรมตาง ๆ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการ

ทํางาน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนชั่วโมงการเขารับการอบรมตอคน 

2. จํานวนงานทีน่ําผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. จํานวนชั่วโมงการเขารับการอบรมไมนอยกวา 80 ชั่วโมง/คน/ป 

2. จํานวนงานทีน่ําผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช ไมนอยกวา 8 งาน/คน/ป 

3.6   แผนการสงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : บุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศสรางผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด  : จํานวนผลงานทางวิชาการของสาขาวชิาภาษาตางประเทศ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : สาขาวชิาภาษาตางประเทศมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 งานตอป 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาภาษาตางประเทศ วงเงินงบประมาณ  1,196,000 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 8,500   71,500     93,500     173,500    87,500      92,500     3,500     183,500    3,500   33,500    153,500    190,500    128,500    153,500     123,500     405,500    953,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           

งปม -      243,000    -          243,000    -           -          -        -           -      -        -           -          -           -           -           -           243,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          

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

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 8,500  314,500  93,500    416,500   87,500     92,500    3,500    183,500   3,500  33,500   153,500   190,500  128,500   153,500    123,500   405,500   1,196,000   

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5. แผนการสงเสริมการสรางผลงาน

ทางวิชาการ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่

2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรม

ตางชาติ

3. แผนการวิเคราะห ประเมินและ

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ

ั

4. แผนการจัดทํา Google Site ของ

สาขาวิชาฯ เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ
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01.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน 
01.06 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปศาสตร 

 

1. ผูรับผิดชอบ   สาขาวิชาศิลปศาสตร 

 

2. งบประมาณ        263,000 บาท 

 2.1 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน 140,000 บาท 
 2.2 คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท 
 2.3 คาใชจายพัฒนาในการพัฒนาสื่อการเรียนรู 10,000 บาท 

 2.4 คาวัสดุสํานักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ซอมบํารุงอุปกรณ หองเรียน 

      และสํานักงาน 

103,000 บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.1 จัดกิจกรรมเรียนการสอนในสาระ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทยและศิลปะพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการทางดานทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะใหกับนักเรียน 

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก

อยางสรางสรรค 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

1. กิจกรรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการทางดานทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะตาม

หลักสูตรของโรงเรียน   

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู และประสบการณในทางดานทักษะภาษาไทย 

สังคมและศิลปะ 

ตัวชี้วัด 

      1.   จํานวนกิจกรรรมที่สงเสริมทักษะทางวิชาการทางดานทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการจากการรวมกิจกรรม 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. จํานวนกิจกรรรมที่จัดมีครบทั้งดานทักษะสาระภาษาไทย สังคมและศิลปะ  อยางนอย

สาระวชิาละ 2 กิจกรรม  

2. นักเรียนที่รวมกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการ ประเมินความพึงพอใจที่ไดรับการ

สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการที่เก่ียวของ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

      2  รวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก เชน โอลิมปกวิชาการ 

โครงงาน เพชรยอดมงกุฎ ตอบปญหาทางดานการเงินการธนาคาร ตอบปญหาทางดาน

กฎหมาย ตอบปญหาทางดานที่เกี่ยวกับภาษาและศาสนา เปนตน 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู และประสบการณในการแขงขันทักษะวิชาการ

กับหนวยงานภายนอก 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการจากการรวมกิจกรรม

สงเสริมทักษะทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก ไดแก กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎสาขาวิชาตางๆ เปนตน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเขารวมการแขงขันกับหนวยงานภายนอก ไดแก ตอบ

ปญหาทางดานการเงินการธนาคาร ตอบปญหาทางดานกฎหมาย ตอบปญหาทางดานที่

เก่ียวกับภาษาและศาสนา เปนตน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก   

ไมต่ํากวา  36 คน (5% ของนักเรียนทั้งหมด) 

2. นักเรียนที่รวมกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ประเมินความ 

พึงพอใจที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการที่เก่ียวของ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

3. นักเรียนที่รวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก ประเมินความพึงพอใจที่ไดรับการสงเสริม

พัฒนาความรูและประสบการณที่เก่ียวของ ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

 

 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 

 

 

 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

      3. กิจกรรมการเรียนการสอนและโครงงานสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค 

และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาความคิดสรางสรรค และการแสดงออกอยาง

สรางสรรค จากกระบวนการเรียนรูในการเรียนการสอนและการทําโครงงาน 

ตัวชี้วัด 

1. สาระเนื้อหาที่มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรค และการแสดงออกอยาง

สรางสรรค  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรค และการ

แสดงออกอยางสรางสรรค  

คาเปาหมายตัวชี้วัด มีสาระเนือ้หาที่จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรค และการ

แสดงออกอยางสรางสรรค  ครบทั้ง 3 สาระวิชา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

1. นักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรค และการแสดงออกอยาง

สรางสรรค ประเมินความพึงพอใจที่ไดรับการสงเสริมความคิดและการแสดงออกอยาง

สรางสรรค ในระดบัดีข้ึนไป รอยละ 80 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

      4.  ครูพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือกระตุนและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : ครูจัดทําสือ่การสอน คลิปวิดีโอเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองแบบออนไลน

ในสาระวชิาทางดานสังคมศึกษาฯ ภาษาไทย และศิลปะ 

 

ตัวชี้วัด  : จํานวนสื่อที่ครูผลิตประกอบการเรียนการสอนที่กระตุนและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักเรียน 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  :  ครูผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทีก่ระตุนและสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองของนักเรียน โดยมีการจดัทําการรายงานผลการใชสื่อ  เฉลี่ยอยางนอยคนละ 1 ผลงาน/ตอ

ภาคเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน สาขาวิชาศิลปศาสตร  วงเงินงบประมาณ  263,000 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 3,000   10,000   10,000   23,000    25,000    25,000    15,000   65,000   15,000   30,000    30,000   75,000   30,000    30,000    30,000   90,000    253,000   

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        

งปม -      1,000     1,000     2,000     -        -        2,000     2,000     1,500     1,500     -        3,000     1,500     1,500     -        3,000     10,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -        

รวมทั้งสิ้น งปม 3,000  11,000  11,000  25,000   25,000   25,000   17,000  67,000  16,500  31,500   30,000  78,000  31,500   31,500   30,000  93,000   263,000   

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1.จัดกิจกรรมเรียนการสอนในสาระ 

สังคมศึกษาฯ ภาษาไทยและศิลปะ

 ่

2. ครูพัฒนาสื่อการสอนเพื่อกระตุน

และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

ั ี

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

02.01 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 

 

1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานกิจกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีน 

 

2. งบประมาณ  2,411,000 บาท 

 2.1 กิจกรรมคายสงเสริมการเรยีนรู (ม.4/2565, 4 วัน 3 คืน) 918,000 บาท 

  2.2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคาย 765,500 บาท 

  2.2.2 คาใชจายในการสํารวจ 40,000 บาท 

  2.2.3 คาเบ้ียเลี้ยงครู   89,500 บาท 

  2.2.4 คาใชจายในการเยี่ยมคาย 20,000 บาท 

  2.2.5 คาใชจายในการจัดทําเลมสรุปการจดักิจกรรมและแสดงผลงาน     3,000 บาท 

     

 2.2 กิจกรรมคายสงเสริมการเรยีนรู (ม.5/2565, 4 วัน 3 คืน) 918,000 บาท 

  2.3.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคาย 765,500 บาท 

  2.3.2 คาใชจายในการสํารวจ 40,000 บาท 

  2.3.3 คาเบ้ียเลี้ยงครู   89,500 บาท 

  2.3.4 คาใชจายในการเยี่ยมคาย 20,000 บาท 

  2.3.5 คาใชจายในการจัดทําเลมสรุปการจดักิจกรรมและแสดงผลงาน 3,000 บาท 

     

 2.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 490,000 บาท 

  2.1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการ 100,000 บาท 

  2.1.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 150,000 บาท 

  2.1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ 120,000 บาท 

  2.1.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   120,000 บาท 

     

 2.4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ 85,000 บาท 

    

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

 

ภารกิจและตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย  หนวยวิจัยดานตาง ๆ  เรียนรูเสนทางสูการเปนนักวิจัยหรือ

ทิศทางการวิจัยท่ีหลากหลาย  เห็นบรรยากาศการทํางานของนักวิจัย รับรูความกาวหนาของงานวิจัย เห็นคุณประโยชน

และคุณคาของงานวิจัย เปนแนวทางในการทําโครงงาน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 

พ.ย.64–ก.ย.65 
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ภารกิจและตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

แผนงาน :    จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 

1. ไดรูจักหนวยวิจัยหรือสถานประกอบการหรือแหลงเรียนท่ีรูเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย 

2. ไดเรียนรูทางดานศิลปศาสตร ผานการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

3. ไดเห็นบรรยากาศการทํางานของนักวิจัย แนวโนมของงานวิจัยในอนาคต 

4. พบปะนักวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการทําโครงงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

5. ไดเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนสถานท่ีในการจัดการศึกษาดูงานตามหนวยวิจัยหรือแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

2. จํานวนสถานท่ีในการจัดการศึกษาดูงานตามท่ีเกี่ยวของดานศิลปศาสตร 

3. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในระดับมากขึ้นไปในหัวขอตอไปน้ี 

3.1. นักเรียนไดเห็นทิศทางหรือแนวโนมของงานวิจัยท่ีมีในปจจุบัน หรือในอนาคต 

3.2. นักเรียนไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในดานศิลปะศาสตร

ในระดับมากขึ้นไปในหัวขอตอไปน้ี 

4.1. นักเรียนไดเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และความรูท่ีเกี่ยวของ 

4.2. นักเรียนสามารถแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของสถานท่ีท่ีเขาเยี่ยมชม ใหกับคนท่ีสนใจ 

คาเปาหมาย :   

 

1. จัดการศึกษาดูงานตามหนวยวิจัยหรือแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมตํ่ากวา  10 

สถานท่ี 

2. จัดการศึกษาดูงานตามแหลงเรียนรูดานศิลปศาสตร ไมตํ่ากวา  8 สถานท่ี 

3. ไมนอยกวารอยละ 85 ของนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินตามหัวขอตอไปน้ีในระดับมากขึ้นไป 

3.1. นักเรียนไดเห็นทิศทางหรือแนวโนมของงานวิจัยท่ีมีในปจจุบัน หรือในอนาคต 

3.2. นักเรียนไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ไมนอยกวารอยละ 85 ของนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินตามหัวขอตอไปน้ีในระดับมากขึ้นไป 

4.1. นักเรียนไดเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และนักเรียนควรอนุรักษส่ิงเหลาน้ีใหชนรุนหลังตอไป 

4.2. นักเรียนสามารถแนะนําใหคนอื่น ๆ ไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีมีคุณคาทางศิลปะ และวัฒนธรรมเหลาน้ีได  

 

2.  จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรู 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริง เสริมการเรียนรูในหองเรียนท้ังดานวิทยาศาสตร

และศิลปะวัฒนธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตรท่ีแฝงอยูในภูมิปญญาทองถิ่น รวมท้ัง

รูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมท่ีตางไปจากสังคมท่ีดํารงอยู 

แผนงาน 

1. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นม.4 ปการศึกษา 2564 

2. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นม.5 ปการศึกษา 2564 
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ภารกิจและตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 

     1.  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง เสริมการเรียนรูในหองเรียนท้ังดานวิทยาศาสตร และ

ศิลปะวัฒนธรรม รวมท้ังรูจักและเขาใจวิถีดํารงชีวิตของคนในสังคมท่ีตางไปจากสังคมท่ีดํารงอยู 

     2.  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน และวิทยาศาสตรท่ีแฝงอยูในภูมิปญญาทองถิ่น  

 ตัวชี้วัด  

1. จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินวัดการเรียนรูจากสถานการณจริง 

2. จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแกปญหา และเสนอแนวทางแกปญหาท่ีได

จากบริบทของชุมชนหรือสถานท่ีจัดกิจกรรมคายวิชาการ ผานการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน การสราง

ชิ้นงาน การสรางแบจําลอง เปนตน 

 คาเปาหมาย 

1. นักเรียนทุกคนผานการประเมินวัดการเรียนรูจากสถานการณจริง ในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนทุกคนผานการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแกปญหา และเสนอแนวทางแกปญหาในระดับดี

ขึ้นไป 

ก.พ. – ก.ย. 65 

 

 

 

3.  จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 

    วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู มุมมอง แนวคิด วิธีการทํางาน จากบุคคลท่ีมีความสามารถ หรือ

ประสบความสําเร็จในหลากหลายอาชีพ อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจ นักแสดง ศิลปน และนํามาปรับใชในการ

วางเปาหมายและการดําเนินชีวิต 

 แผนงาน : จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 

เปาหมายของกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน 

1. ไดเห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลท่ีมีความสามารถ หรือประสบความสําเร็จในหลากหลายอาชีพ 

2. ไดเห็นแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

 

ตัวชี้วัด รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในระดับมากขึ้นไปในหัวขอ

ตอไปน้ี 

1. จํานวนวิทยากรท่ีประกอบอาชีพในทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

2. จํานวนวิทยากรประกอบอาชีพดานอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในระดับมากขึ้นไปในหัวขอ

ตอไปน้ี 

3.1. นักเรียนไดเห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ ซ่ีงสามารถนํามาปรับ

ใชในการเรียน หรือการใชชีวิตของนักเรียนได 

3.2. นักเรียนไดเห็นแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3. นักเรียนสามารถนําแนวคิดตาง ๆ ท่ีไดรับการการฟงบรรยายพิเศษมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 คาเปาหมาย :    

1. มีวิทยากรท่ีประกอบอาชีพในทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  ไม

นอยกวา  10 คน 

2. มีวิทยากรประกอบอาชีพดานอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 คน 

3. ไมนอยกวารอยละ 85 ของนักเรียนท่ีตอบแบบประเมินในระดับมากขึ้นไปในหัวขอตอไปน้ี 
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ภารกิจและตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

3.1 นักเรียนไดเห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ ซ่ีงสามารถนํามา

ปรับใชในการเรียน หรือการใชชีวิตของนักเรียนได 

3.2 นักเรียนไดเห็นแนวทางในการศึกษาตอ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 นักเรียนสามารถนําแนวคิดตาง ๆ ท่ีไดรับการการฟงบรรยายพิเศษมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม การเรียนรูนอกหองเรียน วงเงินงบประมาณ  2,411,000 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 -        -          -            100,000   100,000      100,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -        -          

งปม -        120,000   120,000   -            -             120,000     

คน

ระยะเวลาดําเนินการ -        -          -            

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -     -        -          120,000   120,000      -             120,000     

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -        40,000     40,000     878,000  878,000      -             918,000     

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -        0 -          0 -          40,000  40,000        878,000  878,000      918,000     

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 5,000  5,000  10,000   20,000  5,000       25,000     5,000       5,000         5,000     35,000     5,000  45,000        85,000       

คน

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม -  -    -    10,000  -      120,000  -  185,000  -      -        -         1,043,000  -        250,000  -    1,173,000  2,411,000  

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

6. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรู

สําหรับนักเรียนชั้นม.4 ปการศึกษา 2564

7. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1.จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงสังคม

บูรณาการ

2. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานวันนัก

ประดิษฐ

3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานวิทยเชิง

ปฏิบัติการ

4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานวิทย-สังคม

5. จัดกิจกรรมคายสงเสริมการเรียนรู

สําหรับนักเรียนชั้นม.5 ปการศึกษา 2564
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.02กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
1. ผูรับผิดชอบ  ประธานคณะทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. งบประมาณ         25,000      บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   15,000      บาท 
2.2 คาตอบแทนและของท่ีระลกึวิทยากร                               5,000      บาท 
2.3 คาตอบแทนการทํางานวันหยุดหรือทํางานลวงเวลา     5,000      บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ วางแผน เตรียมการและดําเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ต.ค.64 - ก.พ 65 
และ 

พค. 64 - กย. 65 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จําเปน
ในการดํารงชีวติในอนาคต 
3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
      3.1.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.4  
      3.1.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.5 
      3.1.3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.6 

 

เปาหมายกิจกรรม : สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนเปนผูที่มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน  มี
ความซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค 
ตัวชี้วัด   
1. รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจคุณธรรมจริยธรรม ดานการมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน  

มีความซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะ และปฏิบตัิตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค  
2. รอยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดานการมีน้าํใจชวยเหลือผูอ่ืน  มีความซื่อสัตย  

มีจิตสาธารณะ และปฏิบตัิตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค ไปใชตอการดํารงชีวิตในอนาคต 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. รอยละ 75  ของนักเรียนมีความรูความเขาใจคุณธรรมจริยธรรม ดานการมนี้ําใจ

ชวยเหลือผูอ่ืน  มีความซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะและปฏิบตัิตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค  
2. รอยละ 75  ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดานการมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 

มีความซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะ และปฏิบตัิตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค ไปใชตอการ
ดํารงชีวิตในอนาคต 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วงเงินงบประมาณ  25,000 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      2,000  2,500     2,500  500     5,500  -    2,500   2,500  5,000  2,500  2,500   500    2,500    15,000 

ระยะเวลาดําเนินการ -     -     

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

ระยะเวลาดําเนินการ -     -     -     

งปม -    -    -         -     2,000     -     -     2,000  -    2,000   2,000  -     1,000   -    1,000    5,000   

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม -   -   2,500     2,500 5,000    3,500 1,000 9,500 -   5,500  3,000 8,500 3,000 4,000  500   4,500   25,000 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม		

2. คาตอบแทนและของที่ระลึก

วิทยากร

3. คาตอบแทนการทํางานวันหยุด

หรือทํางานลวงเวลา

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

 

1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 
 

2. งบประมาณ               250,000      บาท 
2.1 คาใชจายในการจัดคายบําเพ็ญประโยชน                                    200,000      บาท 
2.2 คาใชจายการจัดกิจกรรมจิตสาธารณในชุมชน :             50,000      บาท 

          ศาสนสถานและสถานสงเคราะห                                                      
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.1 จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนานักเรียน ก.ค. - ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนผูนาํ การบริหารจัดการ ในการจดัคายประโยชน  
ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

2. สงเสริมการมีจิตอาสาและมีความเสียสละใหกับนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนลักษณะคายพ่ีชวยนอง 
หรือเพ่ือนชวยเพ่ือนใหกับนักเรียน ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 

 

เปาหมายกิจกรรม 
1. สงเสริมความเปนผูนาํ ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการในการจัดคายประโยชน 

และความเสียสละ  ใหกับนักเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
2. สงเสริมและปลูกฝงความสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละ Social Science  

ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชี้วัด   

1. รอยละของนักเรียนที่จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน ประเมนิตนเองวาไดรับการ
สงเสริมความเปนผูนาํ ความคิดสรางสรรค และการบริหารจัดการคาย  

2. รอยละของนักเรียนที่รวมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของการ รวมกิจกรรมคายบําเพ็ญ 
ประโยชนวาสามารถปลูกฝงใหสนใจทาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและSocial Science  

3. มีการจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนครบตามที่วางแผน 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. รอยละ  80 ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน ประเมินตนเองวาไดรับการ 
สงเสริมความเปนผูนาํ ความคิดสรางสรรค  และการบริหารจัดการคาย  

2. รอยละ 75 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจ ของการรวมกิจกรรม 
คายบําเพ็ญประโยชนวาสามารถปลูกฝงใหสนใจ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และSocial Science อยูในระดบัดีข้ึนไป 

3. การจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน ครบตามทีว่างแผน ประเภทคาย ไดแก 
ประเภทคายในทองถ่ินและ/หรือคายรักการอานและ/หรือคายโรงเรียนในพระราชดาํริ 
และ/หรือโรงเรียน ขยายโอกาส  จํานวนไมเกิน 10 คาย 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ ศาสนสถานและ สถานสงเคราะห ต.ค.64 - ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียน มีความเสียสละ  รูจักบาํเพญ็ 
ประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
       จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ ศาสนสถานและ สถานสงเคราะห 
สงเสริมใหนักเรียน มีความเสียสละ  รูจักบําเพ็ญ ประโยชนเพื่อชุมชนและสงัคม 

 

เปาหมายกิจกรรม 

1. สงเสริมใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชพฒันาสังคม  มีจิตอาสาที่จะทําประโยชนเพื่อ

สวนรวมและประเทศชาติ 

2. สงเสริมใหนักเรียนขอจัดกิจกรรมดวยตนเองเพื่อการ แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 

 

ตัวชี้วัด   
1. รอยละของนักเรียนที่รวมกิจกรรมจิตอาสาทั้งที่โรงเรียนจัดใหและนักเรียนขอปฏิบัติ

ดวยตนเอง ประเมินประโยชนทีไ่ดรับ จากการรวมกิจกรรมจิตอาสา 
2. จํานวนของนักเรียนที่ผานเกณฑข้ันต่ําในแตละภาคเรียน 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. รอยละ 75 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรมจิตอาสาทั้งทีโ่รงเรียนจัดใหและนักเรียนขอ

ปฏิบัติดวยตนเอง ประเมินประโยชนทีไ่ดรับจากการรวมกิจกรรมจิตอาสาอยูในระดบัดีข้ึนไป 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑข้ันต่ําที่โรงเรียนกําหนดมากกวารอยละ 65  

ของจํานวนนักเรียนแตละระดับชั้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา วงเงินงบประมาณ  250,000 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 -   -   -       -       -       -        -   -        -    -   20,000   20,000   180,000    -   -   180,000    200,000   

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

ระยะเวลาดําเนินการ -       -        

งปม -   -   5,000   5,000   5,000   10,000   -   15,000    -    -   20,000   20,000   10,000     -   -   10,000     50,000     

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

ระยะเวลาดําเนินการ -       -        -        

รวมทั้งสิ้น งปม -  -  5,000  5,000  5,000  10,000  -  15,000  -   -  40,000  40,000  190,000  -  -  190,000  250,000   

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนเพื่อสงเสริมความ

เปนผูนํา การบริหารจัดการ ในการจัดคายประโยชน  

ความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

สงเสริมการมีจิตอาสาและมีความเสียสละ ลักษณะคาย

พี่ชวยนองหรือเพื่อนชวย เพื่อน ใหกับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

2.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ ศาสนสถาน

และ สถานสงเคราะห สงเสริมใหนักเรียนสามารถนํา

ความรูไปใชพัฒนาสังคม  มีจิตอาสาที่จะทําประโยชน

เพื่อสวนรวมและประเทศชาติ   สงเสริมใหนักเรียนขอ

จัดกิจกรรมดวยตนเองเพื่อการ แสดงออกถึงการมีจิต

อาสา

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

 
1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 
 
2. งบประมาณ                              59,000 บาท 

2.1 คาใชจายตาง ๆในพิธีสงฆ (ไทยธรรม,ถวายพระ,เลี้ยงพระ,ใสบาตร) 27,000 บาท 
2.2 คาวัสดุท่ีใชประดับตกแตงพิธีและวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนในพิธี 12,000 บาท 
2.3 คาใชจายในการรวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆกับหนวยงานภายนอก 20,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

 

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 
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินการจดักิจกรรมฯ ทั้งในรูปแบบ On Site และ On line จากนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
คาเปาหมาย : ผลการประเมินของนักเรียนในแตละกิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

2.จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
วัตถุประสงคของภารกิจ  :  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเอง และเคารพสิทธขิองผูอ่ืน  ปลูกฝงใหมีความรัก

ชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

หลักประชาธิปไตย 

ต.ค.64 – ก.ย.65 
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ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน : นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับความเปนประชาธิปไตย 
และเสริมสรางบรรยากาศความเปนประชาธปิไตยในชีวติประจาํวัน 
ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตยท้ัง
ท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมและจากหนวยงานภายนอก  
คาเปาหมาย: ผลการประเมินของนักเรียนในแตละกิจกรรมมีคาเฉลี่ยในระดับ 3.00 
 

 

3.จัดทําคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพื่อสรางองคความรูในการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวนันักขัตฤกษ ให
เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
จัดทําคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษ 
เปาหมายการดําเนินงาน : มีคูมือจัดกิจกรรมวันสําคัญและวันนักขัตฤกษได ซ่ึงแสดงถึง
ข้ันตอนกําหนดการและวิธีการจัดกิจกรรมแตละวันนักขัตฤกษเพ่ือสามารถใหผูสนใจได
ศึกษาและปฏิบัติตาม 
ตัวชี้วัด : มีคูมือในการดําเนินการจัดกิจกรรม ครอบคลุมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนตลอดป 
คาเปาหมาย: มีคูมือจัดกิจกรรมไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 



4 .แผนการดําเนินงาน กิจกรรมจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย      วงเงินงบประมาณ  59,000  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 จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกความเปนไทยและความเปน

ประชาธิปไตยในวันสําคัญที่โรงเรียนกําหนดและวัน

สําคัญของชาติพรอมทั้งนํานักเรียนและครูรวมงานวัน

สําคัญที่หนวยงานภายนอกจัด 

   - แขงขันทักษะศิลปศาสตร (วันสุนทรภู - วัน

ภาษาไทยแหงชาติ ,จัดสถานที่แสดงความเคารพในวัน

สําคัญของชาติและศาสนาตามปฏิทิน,จัดกิจกรรมเพื่อ

สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยตางๆ เชนรําไทย 

เลนดนตรีไทย

   - จัดกิจกรรมในรูปแบบ on site และอาจปรับเปลี่ยน

เปนรูปแบบ online  ตามตารางที่กําหนด

งปม 2,000   -      2,000   4,000       2,000    -       2,000    -      2,000   8,000      10,000    26,000    15,000    2,000   43,000    59,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -          -       -         -          

2. จัดทําปายนิทรรศการ/นิเทศ ใหความรูนักเรียน

เกี่ยวกับกิจกรรมสรางจิตสํานึกความเปนไทยและความ

เปนประชาธิปไตยแตละครั้งแสดงตามจุดตาง ๆ ใน

บริเวณโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 

   - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - 

คณะกรรมการหอพัก ,กิจกรรมDebateในหัวขอ

เกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตย ,ทําปาย/สื่อนิเทศ

ความรูเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี

   -  จัดกิจกรรมในรูปแบบ on site และอาจปรับเปลี่ยน

เปนรูปแบบ online  ตามตารางที่กําหนด

งปม -      -      -          -       -         -         -          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -       -         -          

รวมทั้งสิ้น งปม 2,000  -     2,000  4,000      -      2,000   -      2,000   -     2,000  8,000     10,000   26,000   15,000   2,000  43,000   59,000    

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.05 กิจกรรมสงเสริมสขุภาพกายและใจ 

 

1. ผูรับผิดชอบ  งานสุขภาพอนามัยและคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพกายและใจ 
 

2. งบประมาณ         472,000 บาท 
 2.1 กีฬาภายใน (กีฬาสี)       115,000 บาท 

2.2 อุปกรณกีฬาสงเสริมการออกกําลังกาย     141,000 บาท 
2.3 คาทํางานลวงเวลาและวันหยุดเสาร – อาทิตยของศูนยกีฬา  140,000 บาท     
2.4 คาสารเคมี / อุปกรณสิ้นเปลืองสระวายน้ํา / ตรวจเช็คระบบสระวายน้ํา   76,000 บาท   
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ  จัดกิจกรรมออกกําลังกายใหนักเรียนทั้งกิจกรรมกีฬาสี   การแขงขันบาสเกตบอลสาย
ชั้น และอ่ืน ๆ โดยมีเกณฑขั้นต่ําที่นักเรียนตองทํากิจกรรม เพ่ือฝกนักเรียนใหมีอุปนิสัยรักการ
ออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้งกายและใจ  และสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
ดี โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกําลังกายตามความถนัดความสนใจ 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ :  เพื่อสรางอุปนสิัยในการออกกําลังกายและสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

 
 

3.1   กีฬาภายใน (กีฬาสี) ก.ค.-ส.ค.65 
เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาทัง้ในฐานะผูชม ผูเลน และกองเชยีร 
และสงเสริมความสามัคคี ความมีน้ําใจนักกีฬา 
ตัวชี้วัด  : รอยละ 80 นักเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมกีฬาทั้งในฐานะผูชม ผูเลน และกองเชียร และ
สงเสริมความสามัคคี ความมีน้าํใจนักกีฬา 
3.2  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสาํคัญ ปลกูฝงการออกกําลังกาย ดูแลตนเอง
ใหเขมแข็งทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ด ี

  ต.ค.64-ก.ย.65 

ตัวชี้วัด   
     1. รอยละ 100 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายผานเกณฑข้ันต่าํที่โรงเรียนกําหนด 
ไมต่ํากวา 30 /ภาคเรียน (หลักสูตรปการศึกษา 2562) 
     2. นักเรียนมาเขาใชบริการศูนยกีฬาในชวงเปดเทอม เฉลี่ยไมนอยกวา 500 คน/เดือน 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย      วงเงินงบประมาณ 472,000 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 -           -                 -           -           -               

คน 11              11            

ระยะเวลาดําเนินการ -           -                 -           -               

งปม -                 -           115,000      115,000    115,000         

คน 11           11           -                 -           -           

เปาหมายดําเนินการ -           -                 -           -               

งปม -           27,900    10,000        37,900            47,900          27,900           75,800      27,300        27,300      141,000         

คน 11           11           11         11                  11                11            11              11            

ระยะเวลาดําเนินการ -           -                 -           -               

งปม -           20,000    20,000     10,000        50,000            10,000           20,000       30,000      20,000        20,000    20,000    60,000      140,000         

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

ระยะเวลาดําเนินการ -           -                 -           -               

งปม 10,000     7,400        1,600        19,000      10,000    7,400       1,600          19,000            10,000          7,400            1,600         19,000      10,000        7,400      1,600      19,000      76,000          

คน

ระยะเวลาดําเนินการ -           -                 -           -               

รวมทั้งสิ้น งปม 10,000    7,400       1,600       19,000    57,900  27,400    21,600       106,900         57,900         45,300         21,600      124,800   172,300     27,400   21,600   221,300   472,000       

5. กิจกรรมสระวายน้ํา

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
รวม

1.กิจกรรม บาสเกตบอลสายชั้น

2. กิจกรรม กีฬาสี

3. กิจกรรม อุปกรณกีฬาสงเสริม

การออกกําลังกาย

4. คาทํางานลวงเวลาและ

วันหยุด วันเสาร - วันอาทิตย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.06 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

 

1. ผูรับผิดชอบ คณะทํางานจัดกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 
 

2. งบประมาณ        1,452,000  บาท 

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ เคมี                                      110,700    บาท 
2.2 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ชีววิทยา                                  

 
115,800    บาท

 2.3 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ฟสิกส                               

 
174,200     บาท

 2.4 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ คณิตศาสตร                                    

 
139,000     บาท

 2.5 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ คอมพิวเตอร                                     

 
212,100        บาท

 2.6 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ดาราศาสตร                                     

 
262,200       บาท

 2.7 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ                                     

 
197,000       บาท

 2.8 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ ภูมิศาสตร                                     

 
241,000       บาท

  

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหไดพัฒนาดาน
วิชาการตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของภารกิจ 
1. สงเสริมใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนยโอลมิปกวิชาการ สอวน. โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณที่มีความสามารถพิเศษทางดานเคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร ดารา

ศาสตร คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลก มีโอกาสไดรับการพัฒนาตามความ

ถนัดเต็มตามศักยภาพสงูสุดของแตละบุคคล ทั้งในดานทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติให

สามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่ซับซอนไดและมีความพรอมที่จะเขารับการคัดเลือก

ไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ 

2. สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกที่ดีของนักเรียนโอลิมปกวิชาการในการตอบแทน

สังคมจากโอกาสที่ไดรับจากโครงการ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การรับสมัครและการจัดคายอบรมความรูเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปก
วิชาการ 

ส.ค. – ต.ค. 64 

เปาหมายของกิจกรรม : ไดนักเรียนที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการเขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการ 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักเรียนทีส่นใจสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวชิาการ 
2. จํานวนนักเรียนทีผ่านคายในเดอืนตุลาคม ใน 8 วชิา 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมาย 
1. มีจํานวนนักเรียนสมัครเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการเฉลี่ยแตละวิชาไมนอยกวา 60 

คน 
2. นักเรียนผานคายในเดือนตลุาคมและยืนยนัการเขารวมโครงการโอลิมปก สอวน. คาย 1 

ในภาคเรียนที่ 2/2564 รอยละ 90 ตามจํานวนที่กําหนด 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
2. การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 ใน 8 วิชา (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ) 

พ.ย. 64 - มี.ค. 65  

เปาหมายของกิจกรรม :นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสตูรธรรมนูญโอลิมปกวิชาการ
ของแตละวิชา 

ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่ผานการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2564 ใน 8 วิชา 

คาเปาหมาย : นักเรียนผานการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และยืนยนั
การเขาคายเดือนมีนาคม-เมษายนรอยละ 80 ของนักเรียนในโครงการ 
 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. การจัดคายโอลิมปกวิชาการ สอวน. ใน 8 วิชา (คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดารา

ศาสตร คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ) 

มี.ค. - เม.ย. 65 

เปาหมายของกิจกรรม 
1. นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตรธรรมนูญโอลิมปกวิชาการ คายของแตละวิชา 

2. คัดเลือกผูแทนศูนยเพื่อไปแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบัชาต ิ

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักเรียนทีผ่านคายโอลิมปกวิชาการ สอวน.  

2. จํานวนนักเรียนผูแทนศูนยเพื่อไปแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาต ิ

คาเปาหมาย 
1. มีนักเรียนที่ผานคายโอลิมปกวชิาการ สอวน. เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยนักเรียนมี

ผลการสอบวัดความรูและทักษะไมนอยกวารอยละ 75 ของคะแนนสอบทั้งหมด 

2. มีนักเรียนที่ผานการคัดเลือกผูแทนศูนยเพื่อไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ  

วิชาละ 6 คน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
4. เตรียมความพรอมและนํานักเรียนผูแทนศูนย สอวน. เขารวมการแขงขันโอลิมปก

วิชาการระดับชาต ิ

พ.ค. – ส.ค. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาหมายของกิจกรรม : นักเรียนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ มีความพรอมในดานทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติกอนการเขารวมการแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดบัชาต ิ

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักเรียนผูแทนศูนยที่ไดรับเหรียญรางวัลจากการเขารวมการแขงขันโอลิมปก

ระดับชาต ิ

2. จํานวนนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกเขาอบรมในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 (ยกเวนวิชา

ดาราศาสตร) 

คาเปาหมาย 
1. นักเรียนผูแทนศูนยที่ไดรับเหรียญรางวัลจากการเขารวมการแขงขันโอลิมปกระดบัชาติ

เฉลี่ยวิชาละไมนอยกวา 4 คน 

2. นักเรียนไดรับคัดเลือกเขาโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระหวางประเทศ โดย สสวท. จาํนวนทั้งสิน้ไมนอยกวา 20 คน 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียนโอลิมปกวิชาการในการตอบแทนสังคม 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 

เปาหมายของกิจกรรม : สรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมและตอบแทนสงัคมของนักเรียน
โอลิมปกวิชาการจากโอกาสและความรูที่ไดรับการพัฒนาในโครงการโอลิมปกวิชาการ 

ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในโครงการโอลิมปกวิชาการเปนผูนําหรือมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือถายทอดความรูทางวิชาการ  

คาเปาหมาย :  มีกิจกรรมถายทอดความรูทางวชิาการที่ริเร่ิมโดยนักเรียนในโครงการ
โอลิมปกวิชาการ 

 

 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ        วงเงินงบประมาณ  1,452,000  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. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาเคมี งปม -          5,000       5,000       10,000      5,000       -           84,700      89,700      -           -           9,800       9,800       -           1,200       -           1,200       110,700      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

2. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาชีววิทยา งปม -          7,800       5,000       12,800      -           -           87,000      87,000      5,000       5,000       -           10,000      4,000       2,000       -           6,000       115,800      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

3. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาฟสิกส งปม 35,000     -           2,000       37,000      -           -           71,000      71,000      -           29,000      36,000      65,000      -           1,200       -           1,200       174,200      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

4. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาคณิตศาสตร งปม 25,000     10,500      -           35,500      -           -           70,500      70,500      -           -           28,000      28,000      -           5,000       -           5,000       139,000      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

5. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร งปม 8,800       30,000      38,800      4,000       -           106,900    110,900    1,000       -           59,000      60,000      -           2,400       -           2,400       212,100      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

6. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาดาราศาสตร งปม 57,900     -           10,000      67,900      -           -           128,000    128,000    54,500      -           6,000       60,500      -           2,600       3,200       5,800       262,200      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

7. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชา

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ

งปม 25,600     -           -           25,600      -           -           121,500    121,500    -           48,300      -           48,300      -           1,600       -           1,600       197,000      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

8. กิจกรรมโอลิมปกวิชาการวิชาภูมิศาสตร งปม 50,000     -           -           50,000      -           -           95,000      95,000      65,000      -           28,000      93,000      3,000       -           -           3,000       241,000      

ระยะเวลาดําเนินการ -           -           -           -             

รวมทั้งสิ้น งปม 202,300   53,300     22,000     277,600   9,000      -         764,600   773,600   125,500   82,300     166,800   374,600   7,000      16,000     3,200      26,200     1,452,000   

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. งบประมาณ            400,000     บาท 

2.1 คาใชจายในการสงเสริมการทําโครงงานของนักเรียน   

2.1.1 สาขาวิชาฟสิกส 
2.1.2 สาขาวิชาเคมี 
2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2.1.4 สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 
2.1.5 สาขาวิชาศิลปศาสตรและสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

39,000  
153,000 
159,000 
40,000 
7,000 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

2.2 คาวัสดุสํานักงานและอ่ืน ๆ 2,000 บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ การสงเสริมการทําโครงงานของนักเรียน ต.ค.64 - ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ : เพื่อใหนักเรียนไดศึกษากระบวนการวิจัย ฝกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และมีจิตวิทยาศาสตร 
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   
เปาหมายกิจกรรม :  เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติที่ดีตอการทําวิจัย  
ตัวชี้วัด   

1. ผลการประเมินในรายวชิาโครงงานวิทยาศาสตรหลักและเพิ่มเติม 
2. ผลการประเมินเจตคติตอการทาํโครงงาน/วิจยั 
3. จํานวนนักเรียนทีผ่านการประเมินในรายวชิาโครงงาน มีการทาํโครงงานตอยอดหรือพัฒนา

งานใหม เพื่อสะทอนเจตคติที่ดตีอการทําวิจัย 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. รอยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินในรายวชิาโครงงานในระดับดีมาก  
2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติตอการทําโครงงาน/วจิัยในระดับดีมาก 
3. รอยละ 12 ของนักเรียนที่ผานการประเมินในรายวิชาโครงงาน มีการทําโครงงานตอยอด

หรือพัฒนางานใหม 

 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน วงเงินงบประมาณ  400,000 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. แผนงาน การจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร

งปม -      5,000     5,000     15,000     -   15,000     -    -   -   -   -      15,000     4,000     19,000     39,000    

งปม 5,000     5,000     10,000   70,000     5,000   -   75,000     -    -   -   -   3,000   60,000     5,000     68,000     153,000  

งปม 5,000   5,000     5,000     15,000   65,000     4,000   -   69,000     -    -   -   -      70,000     5,000     75,000     159,000  

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

งปม -      1,000     1,000     -         -   -         -    -   -   -   -      5,000      1,000     6,000       7,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -        -         

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

ระยะเวลาดําเนินการ -        -         -   

รวมทั้งสิ้น งปม 5,000  16,000  10,500  31,500  170,000  9,000  500  179,500  -   -  500  500  3,000  170,000  15,500  188,500   400,000  

2. แผนงาน คาวัสดุสํานักงานและอื่น ๆ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1.5 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานของนักเรียนสาขาศิลปศาสตรและ

1.2 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานของนักเรียนสาขาเคมี

1.3 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานของนักเรียนสาขาชีววิทยาและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

1.4 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานของนักเรียนสาขาคณิตศาสตรและ

1.1 แผนงาน การจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงงานของนักเรียนสาขาฟสิกส

60



61 
 

02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.08 กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน 

 

1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานสรรหาและคัดเลือกผลงานวิชาการของนักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังในและตางประเทศ 
 

2. งบประมาณ              230,000    บาท 
2.1 คาใชจายในการสงเสริมใหนักเรียนสงขอเสนอโครงงานเพ่ือขอรับทุนไป     
      ยังหนวยงานภายนอก 

          32,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการเผยแพรผลงานวิชาการของนักเรียนสูสาธารณะ          196,000 บาท 

2.3 คาทํางานวันหยุด/คาทํางานลวงเวลาของครู คาวัสดุสํานักงานและอ่ืน ๆ              2,000 บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดาํเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ สรรหากิจกรรมวิชาการทั้งในและตางประเทศเพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานดานวิชาการ คัดเลือกผลงานวิชาการ ประสานงาน และเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

วัตถุประสงคของภารกิจ :  เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและนาํเสนอผลงาน
ทางดานวชิาการทัง้ในและตางประเทศ 
3.1 การสงเสริมใหนักเรียนสงขอเสนอโครงงานเพ่ือขอรับทุนไปยังหนวยงานภายนอก 
เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนไดฝกเขียนขอเสนอโครงงานที่มีคุณภาพ เรียนรูการเขียน
ขอเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนสนับสนนุจากแหลงทนุตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับทนุ
สนับสนนุเพิ่มเติมสําหรับการทาํโครงงาน 
ตัวชี้วัด   
1. จํานวนขอเสนอโครงงานที่สงเพื่อขอรับทุนจากหนวยงานภายนอก  
2. จํานวนขอเสนอโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. จํานวนขอเสนอโครงงานที่สงเพื่อขอรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก ไมนอยกวา

รอยละ 70 ของจํานวนโครงงานทั้งหมดในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 
2. จํานวนขอเสนอโครงงาน/โครงการที่ไดรับทนุสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก ไมนอยกวา

รอยละ 40 ของจํานวนโครงงานที่สงเพื่อขอรับทุนวิจัย  
3.2 การสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงงานตอสาธารณะ ต.ค.64 - ก.ย.65 
เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร สื่อสารแนวคิด
และความรูทีไ่ดจากการทาํโครงงาน/นวัตกรรม แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการอยางสรางสรรค
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
ตัวชี้วัด  : จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ  
คาเปาหมายตัวชี้วัด  : โครงงานของนักเรียนทุกโครงงานไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

3.3 การสงเสริมใหนักเรียนนําผลงานวิชาการไปประกวดในระดับชาติและนานาชาต ิ ต.ค.64 - ก.ย.65 
เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการเขารวมประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งเปนแรงผลักดนัใหนักเรียนพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
ตัวชี้วัด   
1. จํานวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่ไดรับรางวลัจากการประกวดในระดับชาติ  
2. จํานวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่ไดรับรางวลัจากการประกวดในระดับนานาชาต ิ
คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. ผลงานวชิาการของนักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดในระดบัชาต ิไมนอยกวารอยละ 

45 ของจํานวนโครงงานที่สงเขารวมประกวด 
2. ผลงานวชิาการของนักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดในระดบันานาชาติ ไมนอยกวา

รอยละ 67 ของจํานวนโครงงานที่สงเขารวมประกวด 

3.4 การสงเสริมใหนักเรียนตีพิมพผลงานวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ ต.ค.64 - ก.ย.65 
เพื่อใหนักเรียนไดฝกประสบการณในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรในรายงาน
ประชุมวชิาการ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ตัวชี้วัด  : จํานวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่มีการสงเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพในรายงาน
ประชุมวชิาการ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
คาเปาหมายตัวชี้วัด  : ผลงานวชิาการของนักเรียนที่มีการสงเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพใน
รายงานประชุมวิชาการ หรือในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติอยางนอย 2 ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน วงเงินงบประมาณ  230,000 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 -      16,000   -   16,000   16,000   -        -   16,000   -        -        -   -        -        -      -   -        32,000    

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        

งปม 1,000   1,000     2,000     40,000   40,000   70,000   20,000   -   90,000   60,000   4,000   -   64,000   196,000   

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -        

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 1,500  17,500  -  19,000  16,000  40,500  -  56,500  70,000  20,000  -  90,000  60,000  4,500  -  64,500  230,000   

3. คาทํางานวันหยุด/คาทํางานลวงเวลา/

คาวสดุและอื่น ๆ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การสงเสริมใหนักเรียนสงขอเสนอ

โครงงานเพื่อขอรับทุนไปยังหนวยงาน

ภายนอก

2. การสงเสริมใหมีการเผยแพรโครงงานตอ

สาธารณะ และการสงเสริมใหนักเรียนนํา

ผลงานวิชาการไปประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

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

 
1. ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรม STEM Challenge 

 

2. งบประมาณ         57,000      บาท 

2.1 คาวัสดุอุปกรณสําหรับการสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (ม.4-6)       30,000      บาท 

2.2 คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดการแขงขัน                                15,000      บาท 

2.3 คาทํางานลวงเวลาสําหรับคร/ูเจาหนาท่ีประจําโรงฝกงาน       9,000      บาท 

2.4 คาอาหารวางสําหรับคณะกรรมการตัดสินผลงาน                                  3,000      บาท 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ 

จัดกิจกรรม STEM Challenge สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยบูรณาการ

ความรูทางดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร 

(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 

ต.ค.64–มี.ค.65 

และ 

เม.ย.65–ก.ย.65 

วัตถุประสงคของภารกิจ : 

เพื่อฝกทักษะการแกปญหาภายใตขอจํากัดตาง ๆ โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

3.1 วางแผน เตรียมการ และจัดกิจกรรม STEM Challenge  

เปาหมายกิจกรรม :  

เพื่อจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจาํปการศึกษา 2564 
 

ตัวชี้วัด : 

1. รอยละของจํานวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักเรียนที่สามารถแกปญหาไดตามเกณฑข้ันต่ําที่

คณะกรรมการกําหนด 

2. รอยละของจํานวนนักเรียนทีไ่ดรับผลการประเมินระดับดีข้ึนไป (ระดับดี หมายถึง ไดรับ

คะแนนประเมิน ไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) ในแตละหัวขอการประเมิน ดังนี ้

1) ความสามารถในการคิดเชิงวทิยาศาสตร 

2) ความสามารถในการแกปญหา 

3) ความคิดสรางสรรค 

3. รอยละของจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : 

1. ไมนอยกวา รอยละ 60 

2. ไมนอยกวา รอยละ 70 

3. ไมนอยกวา รอยละ 100 

 

3.2 ประเมินผลการจัดกจิกรรม STEM Challenge 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจําปการศึกษา 2564  

ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม STEM Challenge   ใน

ระดับดีข้ึนไป (ระดับดี หมายถึง ไดรับคะแนนประเมิน ไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม)  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : ไมนอยกวา รอยละ 80 

 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม STEM Challenge วงเงินงบประมาณ 57,000 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. วางแผน เตรียมการ และจัดกิจกรรม 

STEM Challenge

งปม -   35,000   35,000   14,000   8,000   -   22,000   -  -   -   -   -   -   -   -   57,000  

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -   

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM 

Challenge
งปม

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม -  -  35,000  35,000  14,000  8,000  -  22,000  - -  -  -  -  -  -  -  57,000  

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
02.10 กิจกรรมคายเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนช้ัน ม. 4 

 
1.  ผูรับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน คณะทํางานจัดกิจกรรมคายเตรียมความพรอม สําหรับนักเรียนชั้น ม. 4 
   
2. งบประมาณ    200,000     บาท 

2.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมคายจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอม สรางระเบียบวินัย 
ในการอยูรวมกัน 

65,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการอยูหอพัก       100,000 บาท 
2.3 คาซักเสื้อผานักเรียน          35,000 บาท 

 
3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565  

 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ การปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพรอมนักเรียน ม. 4 ดานระเบียบวินัย การอยู
รวมกันและการเรียนรู  
วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียน ม. 4 มีพื้นฐานดานระเบียบวนิัย การอยูรวมกันและการเรียนรู 
พรอมสําหรับการเรียนในปการศึกษา 2565 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการคายเตรียมความพรอม (O-camp) 
เปาหมายกิจกรรม :  เพื่อใหนักเรียน ม. 4 มีพื้นฐานดานระเบียบวินัย การอยูรวมกันและการ
เรียนรู พรอมสําหรับการเรียนในปการศึกษา 2565 
ตัวชี้วัด  

1. นักเรียนมีพื้นฐานดานระเบียบวนิัย 
2. นักเรียนมีเตรียมความพรอม ปรับตัวในการอยูรวมกัน 
3. นักเรียนไดปรับพื้นฐานและเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน   

คาเปาหมาย 
1. นักเรียน ม. 4 ทุกคนเขาใจหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณและปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบของโรงเรียนได 
2. นักเรียน ม. 4 ทุกคนสามารถใชชีวิตอยูรวมกันในโรงเรียนได 
3. นักเรียน ม. 4 ทุกคนไดปรับพื้นฐานและเตรียมความพรอมการเรียนรู 

 

 

 
พฤษภาคม 65 

 
 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม คายปรับพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้น ม.4    วงเงินงบประมาณ 200,000  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 -    -    65,000     65,000     -    65,000     

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -    -    -          -          

2.คาซักผานักเรียน งปม 35,000     35,000     35,000     

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ -    -    -          -          

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

รวม

1.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน สรางวินัย การอยูรวมกัน

3.คาใชจายในการอยูหอพัก

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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02.00 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

02.11 กิจกรรมชุมนุม 
 

1.  ผูรับผิดชอบ   คณะทํางานจัดกิจกรรมชุมนุม 
 

2. งบประมาณ 90,000 บาท 

2.1 คาใชจายในการเชิญวิทยากร 10,000 บาท 

2.2 คาใชจายในการจัดงานนําเสนอผลงานชุมนุม 20,000 บาท 

2.3 คาสื่ออุปกรณการสอน/วัสดุสิ้นเปลืองสําหรับทํากิจกรรมชุมนุม 60,000 บาท 
 

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : กิจกรรมชุมนุม 

วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมทํากิจกรรมที่สนใจ  

2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะตน ทั้งดานวชิาการ  กีฬา สังคม

ศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

1.การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2564 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 

2/2564 

ต.ค.64-มี.ค.65 

 เปาหมายของกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สนใจและตามความถนัด

ของนักเรียน  ไดเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะแตละบุคคล ทั้งดานวชิาการ  กีฬา 

สังคมศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทํางานกลุมและทักษะการนําเสนอผลงาน 

 ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2/2564 ตามความสนใจและความถนดัของนักเรียน 

2) การนําเสนอผลการดําเนินการ เพื่อสะทอน ความสนใจ ความถนัด หรือการตอยอดความสามารถ

ของสมาชิกในดานตาง ๆ ตามวตัถุประสงคของแตละชุมนุม ผานกิจกรรมการนําเสนอผลงาน

ชุมนุม ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

 คาเปาหมายของกิจกรรม  

1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่  2/2564  ไมนอยกวา  40  ชุมนุม ตามความสนใจและความ

ถนัดของนักเรียน และแตละชุมนุมนําเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1  คร้ัง 



70 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยูในเกณฑดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ  80  (โดยคณะทํางานฝายครูเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน) 

 

2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 

1/2565 

เม.ย.-ก.ย.65 

 เปาหมายของกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สนใจและตามความถนัด

ของนักเรียน  ไดเรียนรูหรือพัฒนาตอยอดความสามารถเฉพาะแตละบุคคล ทั้งดานวชิาการ  กีฬา 

สังคมศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทํางานกลุมและทักษะการนําเสนอผลงาน 

 ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

1)  การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่1/2565 ตามความสนใจและความถนดัของน.ร.  

2) การจัดงานการนําเสนอผลงานชมุนุม ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 

 คาเปาหมายของกิจกรรม  

1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1/2565ไมนอยกวา 40ชุมนุม ตามความสนใจและความ

ถนัดของนักเรียน และแตละชุมนุมนําเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1  คร้ัง 

2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยูในเกณฑดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ  80  (โดยคณะทํางานฝายครูเปนผูกําหนดเกณฑการประเมิน) 

 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม ชุมนุม    วงเงินงบประมาณ 90,000  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 -       10,000  10,000   -        -       10,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -       -       -        -         

งปม -       -       70,000   70,000   10,000   -      10,000  80,000     

ระยะเวลาดําเนินการ -       -       -        -         

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

1.การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 

2/2564

(1)จัดกิจกรรมชุมนุม ไมนอยกวา40ชุมนุม

(2)จัดงานการนําเสนอผลงานชุมนุม  

จํานวน 1 ครั้ง

2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 

1/2565

(1)จัดกิจกรรมชุมนุม ไมนอยกวา40ชุมนุม

(2)จัดงานการนําเสนอผลงานชุมนุม  

จํานวน 1 ครั้ง

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
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 03.00 กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน 

 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานวิชาการ 
 
2. งบประมาณ 8,825,000  บาท 
 2.1 คาประชุมจัดทําขอสอบคัดเลือก ปการศึกษา  2565  ท้ังสองรอบ 300,000  บาท 
 2.2 คาดําเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือกรอบแรก การจัดพิมพขอสอบและ

กระดาษคําตอบ    
- คาจัดจางพิมพขอสอบ การตรวจกระดาษคําตอบคัดเลือกรอบแรก รวมท้ังการ
เก็บรักษาและทําลายขอสอบหลังสอบเสร็จ รวมถึงการวิเคราะหคาสถิติตางๆ 
- การจัดสงขอสอบคัดเลือกรอบแรกไปยังสนามสอบในตางจังหวัด 
- คาดําเนินการสอบคัดเลือกท้ังสนามสอบสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (การ
ประสานงานสนามสอบ คาคุมสอบ คาอาหาร คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน)   

    8,000,000 บาท 

 2.3 การจัดสอบคัดเลือกรอบสอง การจัดพิมพขอสอบ  การตรวจขอสอบและ
การประกาศผลสอบ      

500,000  บาท 

 2.4  คาดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 ปการศึกษา 2565       20,000  บาท 
 2.5  คาดําเนินการรับสมัครนักเรียน ม.4  ปการศึกษา  2565         5,000  บาท 

                                
 

3. ภารกิจ/เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะการ
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ การสรรหานักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร   
วัตถุประสงคของภารกิจ เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร เพื่อเขาเรียนชั้น ม. 4 ในปการศึกษา 2565  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสรรหาคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชัน้ ม.4 ปการศึกษา 2565 
เปาหมายกิจกรรม เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
เพื่อเขาเรียนชั้น ม. 4 ในปการศึกษา 2565 

 
 

1. ตัวชี้วัด  จํานวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
ที่ผานการคัดเลือก  
     คาเปาหมายตัวชี้วัด คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร จํานวน 240 คน ที่มีคะแนนสอบคัดเลือกในรายวชิาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรไดไมต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 60 ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 

มีนาคม  
2565 
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ภารกิจ 
ระยะการ
ดําเนนิงาน 

2. ตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใชในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณติศาสตร- 

     วิทยาศาสตร  

    คาเปาหมายตัวชี้วัด คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร- 

     วิทยาศาสตร ไดตามกรอบเวลาที่กําหนด สาํหรับปการศึกษา 2565 

มีนาคม  
2565 

3. ตัวชี้วัด  คาอํานาจจาํแนกของเคร่ืองมือคัดเลือก 
     คาเปาหมายตัวชี้วัด เคร่ืองมือคัดเลือกมีคาอํานาจจําแนกสูงในระดบัดีข้ึนไป 

พฤษภาคม  
2565 

4. ตัวชี้วัด  คาความยากงายของเคร่ืองมือคัดเลือก  
     คาเปาหมายตัวชี้วัด เคร่ืองมือคัดเลือกมีคาความยากงายในระดับที่เหมาะสม  

พฤษภาคม  
2565 

5. ตัวชี้วัด ความรูดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของนักเรียน ม. 4 ของโรงเรียน 
     คาเปาหมายตัวชี้วัด นักเรียน ม. 4 ของโรงเรียนมีคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกที่ 
     อยูในเปอรเซ็นตไทลที่ 95 จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 

มีนาคม  
2565 

6. ตัวชี้วัด ความสามารถทางการเรียนดานคณติศาสตร-วทิยาศาสตรของนักเรียน 

     ม. 4 ของโรงเรียน 

     คาเปาหมายตัวชี้วัด  ผลประเมินรายวิชาในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

     ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ของนักเรียน ม. 4 ทุกคนไมนอยกวารอยละ 80 

ภาคเรียนที่  1   
ปการศึกษา  2565 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน วงเงินงบประมาณ  8,825,000 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 150,000   150,000  300,000      -        -        -      -          -     -    -    -      -    -     -    -      300,000     

คน 20           20          40             -        -        -      -          -     -    -    -      -    -     -    -      40            

ระยะเวลาดําเนินการ -            -          

งปม -          8,000,000  -         8,000,000   -        -        -      -          -     -    -    -      -    -     -    -      8,000,000   

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -          -           200,000  200,000      150,000  150,000  -      300,000   -     -    -    -      -    -     -    -      500,000     

คน -          -           -         -            100        50         -      150         -     -    -    -      -    -     -    -      150           

ระยะเวลาดําเนินการ

4. การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปการศึกษา 2565 งปม -          -           -         -            -        -        15,000  15,000     5,000  -    -    5,000   -    -     -    -      20,000       

คน -          -           -         -            -        -        15       15           5       -    -    5         -    -     -    -      20            

ระยะเวลาดําเนินการ

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

คน -          -           -         -            -        -        -      -          -     -    -    -      -    10      -    10       10            

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 150,000  8,000,000 350,000 8,500,000  150,000 150,000 15,000 315,000  5,000 -   -   5,000  -   5,000 -   5,000  8,825,000   

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

1. การประชุมจัดทําขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น

 ม.4/2565 ทั้งสองรอบ

2. คาดําเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือกรอบแรก การ

จัดพิมพขอสอบและกระดาษคําตอบ   

- คาจัดจางพิมพขอสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ

คัดเลือกรอบแรก รวมทั้งการเก็บรักษาและทําลาย

ขอสอบหลังสอบเสร็จ รวมถึงการวิเคราะหคาสถิติตางๆ

- การจัดสงขอสอบคัดเลือกรอบแรกไปยังสนามสอบใน

ตางจังหวัด

- คาดําเนินการสอบคัดเลือกทั้งสนามสอบสวนที่ 1 และ

สวนที่ 2 (การประสานงานสนามสอบ คาคุมสอบ 

คาอาหาร คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน)

3. การจัดสอบคัดเลือกรอบสอง การจัดพิมพขอสอบ  

การตรวจขอสอบและการประกาศผลสอบ

5.การรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2566

ไตรมาส 3
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.02 งานวิชาการ 

03.02.01 กิจกรรมงานวิชาการ 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

 

2. งบประมาณ 970,000   บาท 

 2.1 การติดตามหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                      100,000 บาท 

 2.2 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุงานวิชาการ                190,000 บาท 

   2.2.1 คาเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3,ปกประกาศนียบัตรสําหรับนักเรียน ม.6 35,000  บาท 

  2.2.2 คาจางบํารุงเครื่องฟอกอากาศหองถายเอกสาร  8,000 บาท 

  2.2.3 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000   บาท 

  2.2.4 คากระดาษจัดทําเอกสาร 30,000   บาท 

  2.2.5 คาวัสดุงานวิชาการ 53,000   บาท 

  2.2.6 คาเครื่องดื่ม คาอาหาร การจัดประชุม 8,000   บาท 

  2.2.7 คาตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ 20,000   บาท 

 2.3 กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ                           10,000 บาท 

  2.3.1 กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตอ                  1,000 บาท 

  2.3.2 กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวศึกษาตอ   9,000 บาท 

 2.4 กิจกรรมการเรียนหลักสูตรตามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล       600,000 บาท 

 2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตรท่ัวไป 

70,000 บาท 

  2.5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม 1 และรายวิชา ว30195 พ้ืนฐานโครงงาน 

60,000 บาท 

  2.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม 2   

10,000  

 

บาท 
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  3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ภารกิจ : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามที่หลกัสูตรโรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ: สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2562 

 

3.1 การติดตามการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร  

       โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ  พุทธศักราช  2562 

ตลอดปการศึกษา 

2564 

เปาหมายกิจกรรม : ดําเนินโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพฒันาการใชหลักสูตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เพือ่ติดตาม ประเมินและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  

ตัวชี้วัด  : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมนิ และพฒันาการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ  พุทธศักราช  2562  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : สามารถตดิตาม ประเมินและพฒันาการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

พุทธศักราช  2562 จากการจัดโครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใช

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  พุทธศักราช  2562   

3.2 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล  งานวิชาการ ตลอดปการศึกษา 

2564 ภารกิจ  กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล  ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพื่อใหการดําเนินการดานงานทะเบียนและวัดผล  การประสานงานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนใหกับนักเรียนและผูปกครอง  (ทั้งผลการ

เรียนกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  และหลักฐานการสําเร็จการศึกษา)  การบริการผลิตเอกสาร  การจัด

ประชุมอนุกรรมการวิชาการ  รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานภายนอกทางดานการศึกษา  เปนไปดวย

ความเรียบรอย 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแผนปฏิบัตงิานของโรงเรียน 

1. งานทะเบียน  การบนัทึกประวตัินักเรียน  การลงทะเบียนเรียน 

2. ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. จัดตารางสอน  และจัดตารางสอบ 

4. รวบรวมขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของสาขาวชิาตาง ๆ 

5. รวบรวมและประมวลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมทั้ง  การอาน คิดวิเคราะห  และ

เขียน  
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6. รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนกัเรียนทุกระดับชั้น 

7. จัดทําหลักฐานการสาํเร็จการศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

8. ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 

9. ประสานกับหนวยงานภายนอกทางดานการศึกษา  เชน  การสงขอมูลสารสนเทศให

กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสอบ O-NET 

10. การบริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  การประชมุ  ขอสอบ 

 

ตัวชี้วัด  1. หลักฐานแสดงผลการเรียนรายภาคเรียน 

2. หลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษา 

3. ขอมูลการวิเคราะหผลเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. หลักฐานแสดงผลการเรียนรายภาคเรียนที่ครูที่ปรึกษา  นักเรียน  และผูปกครองไดรับ  ถูกตองรอย

ละ  100  

2. หลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6   ถูกตองรอยละ 100 

3. ขอมูลการวิเคราะหผลเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ พุทธศักราช 2562 อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  

 

3.3  กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาตอ กิจกรรมสงเสริมนักเรียนในการเลือกศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาทั้ง

ในประเทศ และตางประเทศ 

ตลอดปการศึกษา 

2564 

1. การจัดกิจกรรมสงเสริมแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหนักเรียนไดรับขาวสารขอมูลที่จาํเปนตอการตัดสินใจเรียนตอและแนวทางการ

ประกอบอาชีพ ทีส่อดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมความตองการทางอาชีพในอนาคต  

 

ตัวชี้วัด   

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทราบขอมูลการศึกษาตอ และอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. นักเรียนนําขอมูลดังกลาวมาใชในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  : นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ ไดรับขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการตัดสนิใจศึกษาตอ มากกวารอยละ 80 
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2. การจัดนิทรรศการแนะแนวและสงเสริมการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  

เปาหมาย : เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูล ขาวสารทีท่ันสมัย เก่ียวกับคณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากหนวยงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ตลอดปการศึกษา 

2564  

ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของตัวแทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรม 

3. จํานวนนักเรียนทีส่นใจจะสมัครในหนวยงานที่มารวมกิจกรรมนิทรรศการ  

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. ผูเขารวมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวและสงเสริมการศึกษาตอมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80  

2. ตัวแทนจากหนวยงานที่เขารวมจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี ไมนอย

กวารอยละ 80  

3. นักเรียนสนใจจะสมัครในหนวยงานที่มารวมกิจกรรมนิทรรศการ ไมนอยกวารอยละ 60 ของ

หนวยงานทั้งหมด 

 

3.4 กิจกรรมการเรียนหลักสูตรตามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมสงเสริมความรูและเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูหลักสูตรตาง ๆ ภายใตความรวมมือกับ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตลอดปการศึกษา 

2564 

ตัวชี้วัด   

1. นักเรียนเขารวมเรียนหลักสูตรที่สอนโดยมหาวทิยาลัยมหิดล 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรภายใตบรรยากาศของการทําวจิัย 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. นักเรียนใหความสนใจและสมัครเรียนหลักสูตรที่สอนโดยมหาวทิยาลัยมหิดล ไมนอยกวารอยละ 20      

2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีผลการประเมินการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรภายใต

บรรยากาศของการทําวิจัยไมนอยกวารอยละ 80  

 

3.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระ

วิทยาศาสตรทั่วไป  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 และรายวิชา ว30195 

พ้ืนฐานโครงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 
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เปาหมายกิจกรรม : พัฒนาทักษะดานนวัตกรรม ทักษะการแกปญหา เสริมสรางความคิดสรางสรรค บูรณา

การวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ในการสรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาทักษะการใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการกํากับตนเองเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการทําโครงงาน 

 

ตัวชี้วัด   

1. ผลการเรียนรายวชิา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 

2. ผลการเรียนรายวชิา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 

3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายวิชาว30194 วิทยาศาสตรและนวตักรรม 1 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการเรียนรายวิชา ว30194 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 

ระดับดีข้ึนไป 

2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการเรียนรายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน ระดบัดีข้ึนไป 

3. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายวชิา ว30194 

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 1 ในทุกคุณลักษณะเนน (ทักษะดานนวัตกรรม ทักษะการแกปญหา และการมี

ความคิดสรางสรรค) ไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑมาตรฐาน 

4. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายวชิา ว30195 

พื้นฐานโครงงาน ในคุณลักษณะเนน (การคิดอยางมีวจิารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะทางเทคโนโลยี

และสารสนเทศ และการกํากับตนเอง) โดยเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑมาตรฐาน 

 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 เปาหมายกิจกรรม : พัฒนาทักษะกระบวนการสรางนวัตกรรม ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และ

เพิ่มพูนแนวคิดของผูประกอบการ (Entrepreneurial mindset) 

ตัวชี้วัด   

1. ผลการเรียนรายวชิา ว30305 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายวิชา ว30305 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 

3. ผลงานการประเมินงานนวัตกรรมของนักเรียน 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการเรยีนรายวิชา ว30305 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 ระดับดีข้ึนไป 

2. นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงครายวิชา ว30305 

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 ในคุณลักษณะเนน โดยเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ

มาตรฐาน 

3. ผลงานนวัตกรรมของนกัเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ผานเกณฑการประเมินของรายวิชา ว30305 

วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 2 

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม งานวิชาการ วงเงินงบประมาณ  970,000 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 -              -              -              -              -              100,000       -              100,000       -              -              -              -              -              -              -              -              100,000      

ระยะเวลาดําเนินการ -              -              

งปม 15,000         5,000           5,000           25,000         25,000         40,000         20,000         85,000         5,000           25,000         10,000         40,000         5,000           10,000         25,000         40,000         190,000      

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 4,500           -              500             5,000           -              -              -              -              -              4,500           -              4,500           -              500             -              500             10,000       

ระยะเวลาดําเนินการ -              

งปม -              300,000        300,000        -              -              -              -              -              300,000        -              300,000        -              -              -              600,000      

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 19,500       5,000         375,500      400,000      25,000       140,000      20,000       185,000      5,000         329,500      10,000       344,500      5,000         10,500       25,000       40,500       970,000      

1. การติดตามหลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร

2.คาตอบแทน  ใชสอย  และวัสดุฝาย

วิชาการ

(1)งานทะเบียน  การบันทึกประวัติ

นักเรียน  การลงทะเบียนเรียน

(2)ประสานงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

(3)จัดตารางสอน  และจัดตารางสอบ

(4)การจัดสอบประเมินผลการเรียน

(5)รวบรวมขอมูลการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของสาขาวิชา

ตาง ๆ 

(6)รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนทุก

ระดับชั้น

(7)จัดทําหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ใหกับนักเรียน ชั้น ม.6

3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ

5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตรทั่วไป

4. กิจกรรมการเรียนหลักสูตรตาม

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.02 งานวิชาการ 

03.02.02 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
 
2. งบประมาณ                   955,000 บาท 

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือขายในตางประเทศ  
     สําหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน                                         340,000 บาท 
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
     สําหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ                605,000 บาท 
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียน 
      ในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน                                                10,000 บาท 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : โรงเรียนตนแบบในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนรวมกับโรงเรียน 
เครือขายในตางประเทศ 

 
 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือสนับสนุนใหมีกระบวนการพัฒนานักเรียนและบุคลากร 
ใหมีศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิตโดยผานกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน 

 

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

ต.ค.64 – ก.ย. 65 

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

และวัฒนธรรม 

2. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังความรูและประสบการณในดานการทําโครงงาน

รวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

3. บุคลากรของโรงเรียนเครือขายจากตางประเทศไดจัดบรรยายพิเศษหรืออบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียน 

4. ขยายความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
1. นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไดรับความรูทางดาน 

วิชาการและวัฒนธรรมจากการเขารวมโครงการอยูในระดับดี มากกวารอยละ 

80 

2. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังความรูและประสบการณในดานการทําโครงงาน

รวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ ไมนอยกวา 3 โครงงาน 

3. บุคลากรของโรงเรียนเครือขายจากตางประเทศไดจัดบรรยายพิเศษหรืออบรม

เชิงปฏิบัติการใหกับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียนอยางนอยปละ 5 คน 

4. ขยายความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางนอย 

1 โครงการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนในการเขารวม 
โครงการแลกเปล่ียน 

รอบท่ี 1  
(ธ.ค. 64-ม.ค. 65) 

รอบท่ี 2  
(มี.ค.-เม.ย. 65) 

เปาหมายกิจกรรม : นักเรียนของโรงเรียนไดรับการอบรมและเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปน 
ในการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียน 
ตางชาติ 

ตัวชี้วัด : นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดานวัฒนธรรมของตางชาติและ
ประเทศ 
ไทย และมีความพรอมในการเขารวมโครงการ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดาน 
วัฒนธรรมของตางชาติและประเทศไทยและมีความพรอมในการเขารวมโครงการ จากผล
การตอบแบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ    955,000 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. โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

 ณ โรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

สําหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน

งปม

-   -   -      -           -   -   -   -   240,700    -           -      240,700    -          -   99,300    99,300      340,000      

เปาหมายดําเนินการ

2. โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

สําหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียน

เครือขายในตางประเทศ             

งปม

-   -   -      -           -   -   -   -   -           240,000    -      240,000    365,000    -   -         365,000    605,000      

เปาหมายดําเนินการ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะของนักเรียนในการเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน

งปม

-   -   5,000   5,000.00    -   -   -   -   -           -           5,000   5,000       -          -   -         -           10,000        

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม -  -  5,000  5,000.00   -  -  -  -  240,700   240,000   5,000  485,700   365,000   -  99,300   464,300   955,000     

รวม
กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

83



 

84 
 

03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.02 งานวิชาการ 

03.02.03  กิจกรรมการสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงาน 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
 

2. งบประมาณ         520,000 บาท 
2.1 การเขารวมแขงขันและนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร    340,400 บาท 
2.2 การเขารวมแขงขันทางดานวิชาการ                   55,600 บาท 
2.3 การเขารวมคายวิทยาศาสตร/คายวิชาการ     124,000 บาท 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ภารกิจ: การสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ 
วัตถุประสงคของภารกิจ: เพ่ือใหนักเรียนมีเวทีรวมกิจกรรมทางวิชาการและเสนอผลงาน
ในระดับนานาชาติ นําไปสูการพัฒนาโครงงานทางวิทยาศาสตร ผลงานทางวิชาการให
เปนท่ียอมรับใน 
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

3.1 โครงการสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวที
นานาชาต ิ

- การแขงขันและนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
- คายวิทยาศาสตร/คายวิชาการ 
- การแขงขันทางดานวิชาการ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม:เพ่ือใหนักเรียนและครูมีเวทีรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวที
นานาชาติ นําไปสูการ 
พัฒนาผลงานทางวิชาการ ปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดใหมีความเปนสากลมากข้ึน 
ตัวชี้วัด   
1. มีเวทีในระดับนานาชาติใหนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2564 

2. นักเรียนท่ีทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศมีโอกาส

นําเสนอโครงงานรวมกันในเวทีระดับนานาชาติ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
1. มีเวทีในระดับนานาชาติใหนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมและ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2564 จํานวน 1 เวที 

2. นักเรียนท่ีทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

มีโอกาสนําเสนอโครงงานรวมกันในเวทีระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เวที 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมกิจกรรมการสรางโอกาสใหกับนักเรียนไปรวมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ   520,000 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. โครงการนํานักเรียนเขารวมการ

แขงขันและการนําเสนอโครงานระดับ

นานาชาติ

งปม -  -  -  -  -  -  -  -  183,500     -        -   183,500     156,900     -      -   156,900     340,400    

เปาหมายดําเนินการ -  -           -           

2. โครงการนํานักเรียนเขารวมการ

แขงขันทางวิชาการในตางประเทศ 

งปม -  -  -  -  -  -  -  -  10,600      -        -   10,600      -          45,000  -   45,000      55,600     

เปาหมายดําเนินการ -  -           -           

3. โครงการนํานักเรียนเขารวมคาย

วิทยาศาสตร/คายวิชาการ

งปม -  -  -  -  -  -  -  -  -          78,000    -   78,000      46,000      -       -   46,000      124,000    

เปาหมายดําเนินการ -           -           

รวมทั้งสิ้น -  -  -  -  -  -  -  -  194,100    78,000   -  272,100    202,900    247,900    520,000    

รวมกิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.02 งานวิชาการ 

03.02.04 การเจรจาธุรกิจในตางประเทศ 
 
 

1.  ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 
2. งบประมาณ         135,000 บาท 

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

- คาใชจายในการเขารวมงาน               100,000 บาท 

- คาสมาชิกรายป ISSN       35,000 บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
1. การเขารวมงาน Japan Super Science Fair ณ ประเทศญี่ปุน (รูปแบบ

ออนไลน) 

2. การเขารวมงาน International Student Science Fair (ISSF)  

3. การจัดประชุม (Principals’ Meeting) ระดับทวิภาคีระหวางโรงเรียน

เครือขายเพ่ือหารือเรื่องความรวมมือระหวางกัน 

 
พ.ย 64 

 
มิ.ย. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

 
 เปาหมายกิจกรรม : ผูบริหารเจรจาและตกลงถึงความเปนไปไดดานความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาและหนวยงานระดับนานาชาติในตางประเทศ ในกิจการท่ีเก่ียวกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

ตัวชี้วัด : กรรมการโรงเรียน/ผูบริหารโรงเรียนเขารวมงาน ประชุมผูบริหารโรงเรยีน 
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเปาหมายทุกโครงการ  
คาเปาหมายตัวชี้วัด : กรรมการโรงเรียน/ผูบริหารโรงเรียนเขารวมงาน ประชุม
ผูบริหารโรงเรียน ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเปาหมายทุกโครงการหรือมีความ
รวมมือทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  
 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมการเจรจาธุรกิจในตางประเทศ   135,000 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. การเขารวมงาน Japan Super Science Fair 

2. การเขารวมงาน International Student 

Science Fair

งปม -   -   -   -   

-        -   -   

-   -    135,000    -   135,000    -   -   -   -   135,000    

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น -  -  -  -  -       -  -  -  -   135,000   -  135,000   -  -  -  -  135,000   

รวม
กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

03.02 งานวิชาการ 

03.02.05 กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ 

 

1. ผูรับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ 

 

2. งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร             90,000 บาท 

2.1 การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือนํานักเรียนและครูเขารวม  

กิจกรรมในตางประเทศและดูแลตอนรับคณะชาวตางประเทศท่ีเขาศึกษาดูงานและ 

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุอุปกรณ ของท่ีระลึก)    

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ภารกิจ: การสนับสนุนกิจการตางๆ ของงานวิเทศสัมพันธ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของภารกิจ: 

1. เพ่ือสรางโอกาสในการสรางความรวมมือกับสถาบันตางๆ จากตางประเทศ 

2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

1. การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือนํานักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมในตาง 

ประเทศและดูแลตอนรับคณะชาวตางประเทศท่ีเขาศึกษาดูงานและรวมกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ (คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุอุปกรณ ของท่ีระลึก)    

เปาหมายกิจกรรม : ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของไดถูกตองสมบูรณตามเปาหมายท่ีวางไว 

ตัวช้ีวัด : บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ ดําเนินการเตรียมความพรอมไดถูกตองและเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : บุคลากรงานวิเทศสัมพันธดําเนินการเตรียมความพรอมไดถูกตองและ

เปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดทุกโครงการ/กิจกรรม   

 



4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ      90,000 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. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อนํา

นักเรียนและครูเขารวมกิจกรรมใน

ตางประเทศและดูแลตอนรับคณะชาว

ตางประเทศที่เขาศึกษาดูงานและรวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

งปม 10,000  -   -       10,000  10,000  -   -  10,000  20,000   -   -  20,000   50,000  -  -  50,000  90,000   

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น 10,000  10,000  20,000   50,000  90,000   

รวม
กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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03.00 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
03.03 งานกิจการนักเรียน 

 
1. ผูรับผิดชอบ   งานกิจการนักเรียน 

 
2. งบประมาณ  158,000     บาท 
    
 งานแนะแนวใหคําปรึกษา 27,000  บาท 
 2.1 กิจกรรมวันเกียรติยศและการคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดล

และนักเรียนดีเดน                   
24,000 บาท 

 2.2 กิจกรรมพัฒนาใหความรูทางจิตวิทยาสําหรับครู 3,000  บาท 
    
 งานหอพัก  49,000 บาท 
 2.3  กิจกรรมทําบุญหอพัก                                                                                            1,000         บาท 

 2.4  กิจกรรมซอมอพยพหนีอัคคีภัย 2,000 บาท 
 2.5  กิจกรรมวันนัยความทรงจํา            1,000         บาท 
 2.6 กิจกรรมนอกหองเรียน 4,000 บาท 
 2.7 คาใชจายตอบแทนใชสอย 41,000       บาท 
    
 งานดูแลหองพัก 82,000 บาท 
 2.8 คาจัดจางซักผาหองพักรับรอง               42,000       บาท 
 2.9 คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับหองพักรับรอง                                       20,000  บาท 
 2.10 คาใชจายอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงหองพักรับรอง                           20,000 บาท 
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3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลทางจิตวิทยา ต.ค.64- พ.ค.65 

วัตถุประสงคของภารกิจ :  มีผลการสอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียนเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนใน

การดูแลนักเรียน 

 

3.1  กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลทางจิตวิทยา  

เปาหมายกิจกรรม :ดําเนินการสอบวัดนักเรียนทางจิตวิทยานักเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัด  : มีขอมูลทางจิตวิทยาเบื้องตนของนักเรียน รอยละ 100 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : มีขอมูลทางจิตวิทยาเบื้องตนของนักเรียน รอยละ 100 

3.2  ติดตามขอมูลนักเรียนเกา   

เปาหมายกิจกรรม : ผลติดตามขอมูลการศึกษาตอ ผลงาน และการประกอบอาชพีของนักเรียนเกา  

ตัวชี้วัด : มีผลการศึกษาตอ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเการุน 1-28 รอยละ 92  

3.3 กิจกรรมพัฒนาใหความรูทางจิตวิทยาสําหรับครูและบุคลากร 

เปาหมายกิจกรรม : ครูและบุคลากรมีความรูทางจิตวิทยามากข้ึน 

ตัวชี้วัด  : ครูและบุคลากรมีความรูทางจิตวิทยามากข้ึน  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : ครูและบคุลากรมีความรูเพิ่มข้ึน จากการสอบวัดความรูทางจิตวทิยาหลังการ

อบรม รอยละ 80  

ภารกิจ ปรับปรุงหองพักรับรอง 

วัตถุประสงคของภารกิจ เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับกิจกรรมตางๆ 

3.4 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณเคร่ืองใชตางๆใน

หองพักรับรอง สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน และผูเขาอบรมจากงานบริการวิชาการ 

เปาหมายกิจกรรม : หองพักรับรองมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวนพรอมแกนักเรียนโครงการ

แลกเปลี่ยน และผูอบรมจากงานบริการวิชาการ  

ตัวชี้วัด :  หองพักรับรองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบถวน  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : หองพักรับรองมีความปลอดภัยและมีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบถวน 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณทําความสะอาดและอุปกรณอํานวยความสะดวก

ภายในหองพักสําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน และ ผูอบรมจากงานบริการวิชาการ  

3.5  ตรวจสอบสิ่งที่จําเปนตองปรับปรุง จดัซื้อของสิ่งใหมทดแทนของที่ชํารุด เพ่ือใหการใช

งานหองพักรับรองสมบูรณพรอมใชงาน สะอาดเรียบรอย 

เปาหมายกิจกรรม:หองพักรับรองไดรับการปรับปรุงใหสะอาด และสิ่งของตางๆพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

ตัวชี้วัด : ดําเนนิการปรับปรุงหองตามมาตรฐานหองพักรับรอง 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :หองพักรับรองไดจัดสรรวัสดุเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขาพักได

อยางเพยีงพอ 

ต.ค.64- พ.ค.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ภารกิจ  กิจกรรมทําบุญหอพัก  

วัตถุประสงค : เพื่อนักเรียนไดรับความรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากข้ึน   

3.6 กิจกรรมทําบุญหอพัก  

เปาหมาย : เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการ

พักในหอพักของโรงเรียน 

 

ตัวช้ีวัด  นักเรียนไดรับความรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย    

คาเปาหมายตัวช้ีวัด นักเรียนไดรบัความรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  รอยละ 95  

ภารกิจ  กิจกรรมซอมอพยพหนีอัคคีภัย  

3.7 แผนงานกิจกรรมซอมอพยพหนีอัคคีภัย 

      ดําเนินการจัดอบรมสาธิต และสมมุติสถานการณจริง เพื่อใหนักเรียนและบุคลาการตาม

แผนการซอมของโรงเรียน   

ต.ค.6 –ม.ค. 65 

 

เปาหมาย : เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เขาใจและทราบเสนทางการหนีอัคคีภัยจากอาคารหอพักเพื่อ

สามารถเอาตัวรอดและชวยเหลือผูอ่ืนหากประสบเหตุได  

 

ตัวชี้วัด : นักเรียนไดรับความรูและไดทราบเสนทางการหนีอัคคีภัยจากอาคารหอพัก  

คาเปาหมายตัวชี้วัด :   นักเรียนเขารวมกิจกรรมและไดรับความรูไมต่ํากวารอยละ 95   

ภารกิจ  กิจกรรมวันนัยความทรงจํา ก.พ.  65 

วัตถุประสงค : เพื่อเปนการใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ไดระลึกถึง

พระคุณครูที่ไดอบรมสั่งสอนและดูแลตลอดเวลา 3 ป โดยนักเรียนรุนนองจัดกิจกรรมมอบเปนขวัญ

กําลังใจแกนักเรียนในโอกาสเปดภาคเรียนใหม  

 

3.8 แผนงานกิจกรรมวันนัยความทรงจํา 

        ผูบริหาร ,ครู, เจาหนาที่ และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ รวมงาน ระลึกถึงมิตรภาพ

และความทรงจาํที่เรียนทีโ่รงเรียนนี้ และรวมกิจกรรมอําลาระหวางรุนพี่และรุนนอง  

 

เปาหมาย : เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความกตัญูตอครูผูสอนที่ไดสั่งสอนอบรมกอนจบการศึกษา   

ตัวชี้วัด  : นักเรียนไดเรียนและเขารวมกิจกรรม รอยละ 95   

คาเปาหมายตัวชี้วัด :   นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนไดรวมกิจกรรม  

ตัวช้ีวัด  นักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับสถานท่ี สรางขวัญและกําลังใหนักเรียนอาศัยอยูใน
หอพักไดอยางมีความสุข 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด   นักเรียนทุกคนมีความรูสึกผูกพันกับสถานท่ี หอพักและโรงเรียน  

ภารกิจ  กิจกรรมนอกหองเรียน 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนเสริมสรางประสบการณชีวิต โดยโครงการ (STA care) 

3.9 แผนงานกิจกรรมนอกหองเรียน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

        เจาหนาที่หอพักประชาสมัพันธใหนักเรียนทราบ  เพื่อใหรูวันเวลาที่จะดําเนนิกิจกรรม  โดย

มีนักเรียนมัธยมศึกษาป 4-6 ซึ่งครูที่ปรึกษาประจาํชัน้ มีสวนรวมในโครงการ (STA care)   

เปาหมาย :  เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะประสบการณการอยูรวมกันและเพิ่มพูนความรูใหมเพื่อ

นํามาพัฒนาตนเอง 

 

ตัวชี้วัด :  นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการเสริมสรางประสบการณชีวิต ต.ค.64–ก.ย.65 

คาเปาหมายตัวชี้วัด:นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการเสริมสรางประสบการณชีวติมากข้ึนรอยละ95   

3.10  การจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ 
เปาหมายกิจกรรม : เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน  
ตัวชี้วัด  :  นักเรียนมีความภาคภูมิในตนเองมากข้ึน   
คาเปาหมายตัวชี้วัด  : นักเรียนมีความภาคภูมิในตนเองมากข้ึน  รอยละ 80  

มี.ค  65 

3.11 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งานกิจการนักเรียน 

1.คาตอบแทนการทํางานวันหยดุหรือทํางานลวงเวลา 

2.คาวัสดุ อุปกรณ  ใชในสํานักงาน 

3. คาใชสอย เบ็ดเตล็ด   

เปาหมาย : ดําเนนิการกิจกรรมตางๆของงานกิจการนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 

ตัวชี้วัด :  ดําเนนิการกิจกรรมตางๆของงานกิจการนักเรียน  เปนไปตามแผนที่ตั้งไว 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : บริหารงบประมาณที่รับผิดชอบ เปนไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว โดย 

คลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 

 

 

 

 

 

ต.ค.64–ก.ย.65 
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4.1 แผนการดําเนินงาน งานกิจการนักเรียน วงเงินงบประมาณ  158,000บาท

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

เปาหมายดําเนินการ -        -        

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

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          

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

เปาหมายดําเนินการ

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

เปาหมายดําเนินการ -        -        

งปม 2,000     2,000   2,000   6,000     5,000     5,000   5,000     15,000   5,000     5,000     5,000     15,000     2,000     2,000   2,000   6,000     42,000    

เปาหมายดําเนินการ

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

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          

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

เปาหมายดําเนินการ

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรมนักเรียนหอพัก

1. กิจกรรมซอมหนีอัคคีภัย	

2. กิจกรรมทําบุญหอพัก

3. กิจกรรมนอกหองเรียน และพัฒนาหอพัก	

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

4. กิจกรรมวันนัยความทรงจํา

กิจกรรมหองพักรับรอง

5.คาจัดจางซักผาหองพักรับรองสําหรับโครงการตาง ๆ

6.คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับหองพักรับรอง

7.คาใชจายสํารองอื่น ๆ และในการปรับปรุงหองพักรับรอง
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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

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

งปม -        -        -          -          

คน 718       240        

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งปม -        -        -          -          

คน 240     240       240       240     

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งปม -        -        -          -          

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งปม -        24,000   24,000   -          24,000     

240       

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

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

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งปม -        -        -          -          

เปาหมายดําเนินการ (ระบุชวงเวลา) -        -        -          -          

งปม -        -        -          -          

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งานใหคําปรึกษาและนักเรียนเกา

8. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลทาง

จิตวิทยา

9. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน

ดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ และสุขภาพจิต

10. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล

นักเรียนเกา

11. แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมวันเกียรติยศ และ

คัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเดน

12. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมการใหความรูหรืออบรม

เชิงปฏิบัติการแกบุคลากร ครูของโรงเรียน

13. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนํา

14. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมคลินิกคนหาตนเอง
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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

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

งปม 4,000     4,000   4,000   12,000   4,000     3,000   7,000     4,000     4,000       4,000     4,000   4,000   12,000   35,000     

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

งปม 500       500     500     1,500     500       500     500       1,500     500        500        500       1,500       500       500     500     1,500     6,000       

เปาหมายดําเนินการ -        -        -          -          

รวมทั้งสิ้น งปม 21,500  8,500  6,500  36,500  15,500  9,500  29,500  54,500  23,500   7,500    10,500  41,500    11,500  7,500  6,500  25,500  158,000   

คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ

15. คาตอบแทนการทํางานวันหยุดหรืองานลวงเวลา

16. คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน
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03.00 ฝายบรหิารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

03.04 งานสขุภาพและโภชนาการ 

 

1. ผูรับผิดชอบ   งานสุขภาพและโภชนาการ   

 

2.  งบประมาณ รวมเปนเงิน 306,000   บาท 

2.1 งานพยาบาล 80,000 บาท 

 2.1.1 คายาและเวชภัณฑ  60,000  บาท 

 2.1.2  โครงการปองกันและควบคุมโรคโควิด 19 20,000  บาท 

2.2 งานโภชนาการ 142,000 บาท 

 2.2.1  กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาวะโภชนาการ 

อาหารปลอดภัยและสขุาภิบาลโรงอาหาร 

  2,400  บาท 

 2.2.2  กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2.2.3  กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร 

2.2.4  โครงการเชาเครื่องลางจานและนํ้ายาลางจาน 

2.2.5  โครงการ MWIT วัยใสใสใจสุขภาพ   

  16,500 

28,600 

74,000 

20,500 

 บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

2.3 คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสาํนักงาน/คาใชสอยเบ็ดเตล็ด 84,000 บาท 

 

3. ภารกิจ / เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1. งานพยาบาล 

1.1 งานบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

วัตถุประสงคของภารกิจ  เพือ่ใหนักเรียนไดรับการรักษาและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  

 

ต.ค.64–ก.ย.65 

 1.1.1 กิจกรรมการรักษาพยาบาลเบื้องตนและการปฐมพยาบาลแกนักเรยีน ครูและเจาหนาที ่  

เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรยีนไดรับความปลอดภัย ลด

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

 ตัวชี้วัด  

1. นักเรยีน และบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการรกัษาพยาบาล และการปฐม

พยาบาลเบื้องตนที่ถกูตอง ทันทวงท ี

2.  รอยละ 90 ของรายการยาและเวชภัณฑทั้งหมด เพียงพอตอการใหบรกิาร

รักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3. นักเรยีนนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนที่มอีาการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุไดรับ

การสงตอโรงพยาบาลไดทันทวงที  

 

1.2 งานปองกนัและควบคุมโรคติดตอและภัยสุขภาพในโรงเรียน 

1.2.1  โครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

 

 เปาหมายการดําเนินงาน  เพื่อใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนไดเรียนรู ตระหนกั 

และเห็นความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการดูแล

สุขภาพอนามัยของตนเอง 

เม.ย.65–ก.ค.65 

ต.ค.64–ธ.ค.64 

 ตัวชี้วัด:รอยละ90นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนเขารับการตรวจสุขภาพประจําป   

1.2.2  โครงการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ  

 เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ และเผยแพร

ความรู ความเขาใจทีถู่กตองเกีย่วกับโรคไขหวดัใหญ 

มิ.ย.65–ส.ค.65 

 ตัวชี้วัด  

1. รอยละ 85 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดรับภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญ 

2. จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ อยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง 

 

1.2.3  กิจกรรมปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอและภัยสขุภาพในโรงเรียน 

 เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู 

  ความเขาใจในการเฝาระวังโรค การควบคุมและปองกันโรคตดิตอและภัยสุขภาพในโรงเรียน 

ตัวชี้วัด  

1. จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เกี่ยวกับการเฝาระวังโรคการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและภัยสุขภาพในโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. สามารถควบคุมและการปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร 

ของโรงเรียนอยางเปนระบบ และไมมีการหยุดเรียนเนื่องจากโรคระบาด  

1.2.4 กจิกรรมทําประกันอุบัติเหตุหมู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

 

 เปาหมายดําเนินงาน เพื่อใหนกัเรยีน และบุคลากรของโรงเรยีนมีหลักประกนั เมื่อเกดิ

อุบัติเหตใุนโรงเรียนและนอกโรงเรยีน  

มี.ค.65–มิ.ย.65 

 ตัวชี้วัด  : นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนไดรับการประกันอุบัติเหตุ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

2. งานโภชนาการ  

วัตถุประสงคภารกิจ เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรเรียนรู ตระหนัก และเฝาระวังสุขภาพอนามัย

สวนบุคคล และความจําเปนในการดูแลสขุภาพของตนเอง  

 

ต.ค.64–ก.ย.65 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและ

สุขาภิบาลโรงอาหาร 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อใหนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนหรือผูประกอบการรานคามี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัย สุขาภิบาลโรงอาหารและเฝา

ระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล 

ตัวชี้วัด : จัดเผยแพรองคความรูและสรางความเขาใจ เกีย่วกบัการภาวะโภชนาการ อาหาร  

ปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

คาเปาหมาย : นักเรยีน บุคลากรของโรงเรียนหรือผูประกอบการรานคามีความรู ความเขาใจ

มากขึ้นเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร หลังจากไดรับการ

เผยแพรความรูและสรางความเขาใจ  

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อใหคุณภาพอาหารมีลักษณะสอดคลองกับมาตรฐานที่กฏหมาย

กําหนด 

ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของอาหารผูประกอบการรานคา เดือนเวนเดือน 

(จํานวนเดือนละ 1 ครั้ง) 

คาเปาหมาย : มีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารจากผูประกอบการรานคา เดือนเวน

เดือน (จํานวนเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด 

ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 

 

 

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปผูประกอบการรานคาและผูชวยขายอาหาร 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อใหผูประกอบการรานคาและผูชวยขายอาหารตระหนัก และ

เห็นความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการดูแล

สุขภาพอนามัยของผูบริโภค 

ตัวชี้วัด : ผูประกอบการรานคาและผูชวยขายอาหารทุกคน เขารับการตรวจสุขภาพประจําป 

คาเปาหมาย : ผูประกอบการรานคาและผูชวยขายอาหารทกุคน เขารับการตรวจสุขภาพ

ประจําป ในการเฝาระวงัสุขภาพอนามัยสวนบคุคล และความจําเปนในการดแูลสุขภาพ

อนามัยของผูบรโิภค 

 

เม.ย.65–ก.ค65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

4. กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมส่ิงแวดลอมใหผูบริโภคไดรับความ

ปลอดภัย  

ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตรวจสอบ สุขาภิบาลโรงอาหาร อยางนอยสัปดาหละ1ครั้ง 

คาเปาหมาย : มีการดําเนินการตรวจสอบ สุขาภิบาลโรงอาหาร อยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้  

เพื่อควบคุมส่ิงแวดลอมใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย  

ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 

5. โครงการเชาเคร่ืองลางจานและนํ้ายาลางจาน 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อใหมีมาตรฐาน ถกูสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และมีน้ํายา

ลางจานเพียงพอตอการใชงาน 

ตัวชี้วัด : ดําเนนิการเชาเครื่องลางจาน ที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และ

มีน้ํายาลางจานเพียงพอตอการใชงาน 

คาเปาหมาย :มแีผนดําเนินการเชาเครื่องลางจาน ที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลัก

สุขาภิบาล และมีน้ํายาลางจานเพียงพอตอการใชงาน 

ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 

 

6. โครงการ MWIT วัยใส ใสใจสขุภาพ 

วัตถุประสงคของภารกิจ  เพื่อใหนักเรียนเรียนรู ตระหนกั เห็นความสําคัญการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง และมีคาภาวะโภชนาที่ดีขึ้น 

เปาหมายการดําเนินการ เพื่อสงเสริมสุขสุขภาพใหผูเขารวมโครงการ ตระหนักเห็น

ความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง ใหมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด  

1. นกัเรยีนทกุระดับชั้น เขารวมโครงการรอยละ 80 

2. นกัเรยีนทกุระดับชั้นที่มีภาวะโภชนาการเกนิเกณฑมาตรฐานที่เขารวมโครงการ MWIT วยั

ใส ใสใจสุขภาพ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นรอยละ 20 ในแตละครั้งทีเ่ขารวม 

คาเปาหมาย 

1. มีนกัเรยีนทกุระดับชั้นเขารวมโครงการรอยละ 80 และสามารถดูแลตนเอง ใหมีภาวะ

โภชนาการที่ดขีึน้ 

2. มีนกัเรยีนของทกุระดับชั้นทีม่ีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐานที่เขารวมโครงการ 

MWIT วัยใส ใสใจสุขภาพ มีภาวะโภชนาการทีด่ีขึ้นรอยละ 20 ในแตละครั้งทีเ่ขารวม 

ต.ค.64–ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

3.คาวัสดุ อุปกรณ ใชในสํานักงาน/คาใชสอยเบ็ดเตล็ด งานสุขภาพและโภชนาการ  

เปาหมายการดําเนินงาน ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของงานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 

โดยบริหารงบประมาณทีร่ับผิดชอบ ใหเปนไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว 

ตัวชี้วัด บริหารงบประมาณที่รบัผิดชอบ เปนไปตามแผนงบประมาณที่ตัง้ไว โดยคลาดเคล่ือน

ไมเกินรอยละ 10 

ต.ค.64–ก.ย.65 
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4. แผนการดําเนินงาน งานสุขภาพและโภชนาการ  เงนิงบประมาณ รวม 306,000 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 -         -         -            -            

7            7          7          7             7             7             7             7             7             7             7             7             

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

งปม -         60,000    60,000      60,000      

คน 2            2             2             2             

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

2.งานป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน

งปม -         -         -            -            

คน 2            2          2          2             2             8             2             

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

งปม -         -         -            -            

คน 2             2             2             

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

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

2            5          5          10          5             5             5             15           2             2             5             5               5             5             5             15           
คน 12          12        12        12           12           12           12           12           12           12           12           12           

เป้าหมายดาํเนินการ -         -         -            -            

งปม -         -         -            -            

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

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

งปม -         -         -            -            

คน 2             2             2             

เป้าหมายดาํเนินการ (ระบุช่วงเวลา) -         -         -            -            

งปม -         -       -       -         -         -         -         -         -         2,400      -         2,400        -         -         -         -         2,400        งานโภชนาการ

  

2.4 กิจกรรมป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อและภยัสุขภาพในโรงเรียน

2.5  ประกนัอุบติัเหตุหมู่ นกัเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

รวม

1.1 การรักษาพยาบาลเบื�องตน้และการปฐมพยาบาลแก่

นกัเรียน ครูและเจา้หนา้ที�

1.2 จดัซื�อยาเวชภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการในหอ้ง

พยาบาล

2.1  โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีของนกัเรียน และ

บุคลากรของโรงเรียน

2.2 โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่

2.3 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคโควิด 19

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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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

กจิกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

ระยะเวลาดาํเนินการ -         -         

งปม -         -       -       -         9,000      7,500      -         16,500    -         -         -         -            -         -         -         -         16,500      

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

ระยะเวลาดาํเนินการ -         -         -            

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

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

6. กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร งปม -         -       -       -         3,200      3,200      3,200      9,600      3,200      3,200      3,200      9,600        3,200      3,200      3,000      9,400      28,600      

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

งปม -         -       -       -         5,500      5,500      5,500      16,500    -         5,500      5,500      11,000      5,500      5,500      5,500      16,500    44,000      

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

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

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

งปม -         -       -       -         2,300      2,300      4,500      9,100      -         -         2,300      2,300        2,300      2,300      4,500      9,100      20,500      

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

งปม 200        200      200      600        11,000    11,000    2,200      24,200    3,200      11,000    11,000    25,200      11,000    11,000    12,000    34,000    84,000      

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

ระยะเวลาดาํเนินการ

รวมทั�งสิ�น งปม 200        200      5,200   5,600     31,000    29,500    20,400    80,900    96,400    22,100    27,000    145,500    22,000    22,000    30,000    74,000    306,000    

10.  ค่าค่าวสัดุ อุปกรณ์ ใชใ้นสาํนกังาน/ค่าใชส้อยเบ็ดเตลด็ 

งานสุขภาพ

4. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาํปีผูป้ระกอบการร้านคา้

7. ค่าเช่าเครื�องลา้งจาน

8. ค่านํ�ายาลา้งจาน

9. โครงการ MWIT วยัใส ใส่ใจสุขภาพ

3.กิจกรรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภาวะโภชนาการ 
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04.00 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
04.01 งานบริหารงานท่ัวไป 

 

1.   ผูรับผิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

2. งบประมาณ          2,261,000 บาท 
2.1 การประชุม 1,417,000 บาท 
2.2 งานแผนและยุทธศาสตร   

2.2.1 การทบทวนแผน 7,000 บาท 
2.2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2,000 บาท 
2.2.3 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิาร 600,000 บาท 

2.3 การรับรองแขกของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 75,000 บาท 
2.4 คาตอบแทนใชสอย วัสดุ ของฝาย 160,000 บาท 

 
  

3. ภารกิจและตัวชี้วัดของฝายบริหารงานทั่วไป 
 ฝายบริหารงานทั่วไปมีภารกิจที่เกี่ยวของในดานการบริหารจัดการโรงเรียน ไดแก งานแผนและ
ยุทธศาสตร  งานบุคคล  งานสารบรรณ  งานการประชุม  งานการเงินและการบัญชี  และงานจัดเลี้ยง 
ขอเสนอตัวช้ีวัดในภาพรวมของฝายบริหารงานทั่วไป ดังน้ี   
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1. งานแผนและยทุธศาสตร  

1.1 การงบประมาณ : วิเคราะหงบประมาณประจําปตามภารกจิและความจําเปนของ

โรงเรียน  ตลอดจนทบทวนและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน

และแผนการใชจายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด : รอยละของผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

เปาหมายการดาํเนินงาน : โรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป  รวมทั้ง มีแผนและผล

การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผนรอยละ 90 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.2 การประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชน : ประสาน ติดตามการกําหนด

ขอเสนอตวัชี้วัด คาเปาหมายในการประเมินองคกร ตลอดจนการวิเคราะหและติดตามผล

การดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับตวัชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด : รอยละของผลการดําเนินงาน มีความสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 

เปาหมายการดาํเนินงาน : โรงเรียนมีขอเสนอตวัชี้วัด คาเปาหมายที่สอดคลองตามภารกิจของ

โรงเรียน และสามารถวดัและประเมินผลได  รวมทั้งผลการดําเนินงาน มีความสอดคลอง

และเปนไปตามขอกําหนดในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร รอยละ 90 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

1.3 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ตัวชี้วัด (1) มีแผนบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบัติงานในการควบคุมภายใน ทีเ่ปนไปตาม

ขอกําหนดของ ก.พ.ร.  

(2) มีการดําเนินงานในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และสามารถ

ดําเนินการลดระดับความเส่ียงลงไดตามแผนทีว่างไว 

เปาหมายการดาํเนินงาน : โรงเรียนมีแผนการบริหารความเส่ียงและแผนปฏิบัติงานในการ

ควบคุมภายใน และสามารถบรหิารจัดการและดําเนินการ เพื่อลดระดับความเส่ียงได 

ต.ค.64-ก.ย.65 

1.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด : โครงการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของรร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เปาหมายการดาํเนินงาน : ดําเนินการตามจัดประเมินความพงึพอใจการใหบริการของรร. 

เปนไปตามเกณฑการประเมินและกรอบของเวลา ตามที่ก.พ.ร. กําหนด 

ต.ค.64-ก.ย.65 

2. งานสารบรรณ :  

ติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งในและนอกโรงเรียน 

ต.ค.64-ก.ย.65 

ตัวชี้วัด  (1)  ยกรางระเบยีบวาดวยงานสารบรรณของโรงเรยีน 

 (2) รางหนงัสือเสนอผูบริหารเพื่อพจิารณาลงนาม โดยดําเนินการแลวเสร็จภายใน  

1.5  วันทําการ นับจากวันที่ไดรบัการรองขอจากเจาของเรื่องและสงไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ หนังสือมคีวามถูกตองสมบูรณ หรือมีความผิดพลาดไมเกนิ 

รอยละ 5 

 (2) แจงเรือ่งจากหนังสือรับ หนงัสือภายใน ไปยงัผูเกี่ยวของทราบ นับจากวันที่รบั

การพจิารณาส่ังการจากผูอํานวยการ ภายใน 0.5 วันทําการ 

เปาหมายการดาํเนินงาน :  

(1) ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ มีผลบังคับใชภายในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

(2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

(3) ผูเกี่ยวของไดรบัหนังสือเพือ่ดําเนินการทันตามกําหนดเวลา 

 

3. งานการประชุม :  

การเขาเฝาฯ เปนการสวนพระองค  การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ   

การประชุมคณะอนุกรรมการชดุตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการโรงเรียน เชน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล  คณะกรรมการอทุธรณและรองทกุข  คณะอนุกรรมการ

ประเมินฯ  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

และการประชุมคร-ูเจาหนาที ่

 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด (1)  คณะกรรมการโรงเรียน / คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล ไดรับไฟลระเบยีบ

วาระการประชมุกอนการประชุม/การเขาเฝาฯ  3-5 วัน 

(2) เอกสารระเบียบวาระการประชุมมีความถูกตอง สมบูรณ จัดรูปแบบไฟลอยาง

เปนระเบียบเรียบรอย หรือมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

(3) คณะกรรมการดําเนินการ / บคุลากรของโรงเรียน สามารถตดิตามเอกสาร

ประกอบการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ / การประชุมโรงเรยีน ยอนหลัง

ไดจาก Shared Drives 

 

เปาหมายการดาํเนินงาน :  

(1) คณะกรรมการ ไดรับไฟลเอกสารการประชุมลวงหนากอนถงึวนัประชุม/เขาเฝาฯ 

(2) เอกสารระเบียบวาระการประชุม มีความถูกตอง สมบูรณ  

(3) บุคลากรของโรงเรยีน สามารถสืบคนรายงานการประชุมครู-เจาหนาที่ ไดดวยตนเอง 

 

4. งานการเงินและการบัญชี :  

การใหบรกิารการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Banking)  การจัดทํารายงานการเงิน เพื่อแสดง

สถานะทางการเงินของโรงเรียน 

 

4.1 การใหบรกิารทางการเงินและการบรกิารการเงนิอิเล็กทรอนกิส (e-Banking) 

ตัวชี้วัด  (1) ผูรับบริการไดรบัการบริการทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

(2) ผูรับบริการสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 

เปาหมายการดาํเนินงาน :  

(1) ผูรับบริการไดรบับริการตรงตามเวลา คิดเปนรอยละ 90 ของผูรับบริการ  

(2) จํานวนเงินที่จาย/โอนมีความถกูตอง คิดเปนรอยละ 100 

ต.ค.64-ก.ย.65 

4.2 การจดัทํารายงานการเงิน 

ตัวชี้วัด  (1) สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียนถูกตอง 

(2) จัดทําและเสนอรายงานการเงินประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป

งบประมาณไดทันตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

เปาหมายการดาํเนินงาน :  

(1) เสนอรายงานการเงินตอผูอํานวยการไดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   

(2) เสนอรายงานการเงินประจําไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอตอ

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด 

(3) นําสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณไปยงัหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของ

ภายในเวลาทีก่ฎหมายกําหนด 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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5.แผนการดําเนินงาน กิจกรรมฝายอํานวยการ   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. งานสารบรรณและการประชุม

งปม -            -              -           -               

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

งปม 162,000      162,000      164,000     164,000      328,000        169,000      169,000     169,000      169,000      338,000      997,000        

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

งปม 28,500    28,500     57,000       35,500       35,500         45,500    45,500     91,000       45,500     45,500       229,000        

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

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

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

1.4 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ งปม 2,000      2,000         3,000        1,500         3,000         7,500           3,000      3,000         1,500       7,500        3,000         3,000      3,000         9,000         26,000          

ระยะเวลาดําเนินการ

1.5 การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการโรงเรียน สมาคม

ป

งปม 87,000        87,000       87,000          

ระยะเวลาดําเนินการ

1.6 รับรองแขก (ผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ) งปม 37,500       37,500       75,000          

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม -            -              -           -            -               

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

2. งานแผน -               

2.1 การงบประมาณ และการทบทวนแผนการใชจายและ

แผนปฏิบัติงาน

งปม -            -              -           7,000         7,000         7,000            

ระยะเวลาดําเนินการ -               

2,261,000                 

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2

1.4 การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือภายนอก / บันทึก

ขอความ / คําสั่ง

ไตรมาส 4
รวม

1.1 การเขาเฝาฯ เปนการสวนพระองค

1.2 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข

ไตรมาส 3
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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

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 4
รวม

ไตรมาส 3

2.2 การประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชน งปม -               

ระยะเวลาดําเนินการ

2.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน งปม -            500           500             500         500           500            500           1,000         2,000            

ระยะเวลาดําเนินการ

2.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ งปม -            600,000      600,000        -           -            600,000        

ระยะเวลาดําเนินการ

3. งานจัดเลี้ยง งปม -               

ระยะเวลาดําเนินการ

4. งานการเงินและการบัญชี -               

4.1 กิจกรรมงานการเงิน งปม -               

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

4.2 กิจกรรมงานบัญชี งปม -               

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

5. คาตอบแทน ใชสอย วัสดุของฝาย งปม 15,000    15,000       10,000     40,000       15,000       15,000       10,000       40,000         15,000    15,000       10,000     40,000       10,000        10,000     20,000       40,000       160,000        

ระยะเวลาดําเนินการ -            -              -           -               

รวมทั้งสิ้น งปม 63,000   177,000     40,500    280,500     182,000    672,000     177,000     1,031,000    64,000   206,500     57,000    365,000    276,500     78,000    192,500     584,500     2,261,000     
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04.00 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
04.02 งานบุคคล 

 

1. ผูรับผิดชอบ   งานบุคคล 
 

2. งบประมาณที่ขอรบัการจัดสรร                        5,222,000   บาท 
2.1  คาใชจายพัฒนาบุคลากร 5,022,000 บาท 

(1) คาจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยสวนกลาง 2,270,000 บาท 
(2) กิจกรรมเครือขายตางประเทศ 1,902,000 บาท 
(3) ทุนการศึกษาตอ 100,000 บาท 
(4) พัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุมงาน 750,000 บาท 

(4.1)  สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ  50,000 บาท 
(4.2) สาชาวิชาเคม ี 100,000 บาท 
(4.3) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 100,000 บาท 
(4.4) สาขาวิชาฟสิกส   100,000 บาท 
(4.5)  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 50,000 บาท 
(4.6) สาขาวิชาศิลปศาสตร 50,000 บาท 
(4.7) ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 50,000 บาท 
(4.8) ฝายบริหารทั่วไป 90,000 บาท 
(4.9) ฝายบริหารทรัพยากร 100,000 บาท 
(4.10) ฝายบริหารความสัมพันธ 60,000 บาท 

2.2  คาใชจายดําเนินงาน 200,000 บาท 
(1) การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร  110,000 บาท 

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการจางบุคลากรและอ่ืน ๆ 90,000 บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการคัดเลือก/สรรหา   
 1.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (200 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : ม ีOnline Recruitment System  
 เปาหมายการดําเนนิงาน : มี Online Recruitment System และเริ่มทดลองใช

งานในเดือนเมษายน 2565 
ต.ค.64 – เม.ย.65 

2. พัฒนาบุคลากรใหสามารถจดัการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีคุณภาพ 

 

 2.1  มีนวัตกรรมการสอนที่ทนัสมัย นาสนใจ และเขาใจงายตอการเรียนรูและตอยอดทาง
ความคิด 

(800 คน : วัน) 

 ตัวชี้วัด : รอยละของครูไดรับการพัฒนามีนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยอยางนอย  
1 ช้ินงาน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 80 ของครูมีมีนวัตกรรมการสอนที่ทนัสมัยอยาง
นอย 1 ช้ินงาน 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 

 2.2  การสรางและปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือวัดผลการเรียนรูของนักเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

(1600 คน : วัน) 
 

 ตัวชี้วัด : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ต.ค. 64- ก.ย. 65 
 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 100 ของครูมีความเขาใจและนําเครื่องมือไป

วัดผลการเรียนรูของนักเรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงคไดอยางถูกตอง   
 

3. พัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูบริหารระดับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.1  การเตรียมความพรอมทีจ่ะเขาสูตําแหนงบริหาร (Mid Manager) (800 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรสามารถเปนประธานคณะทํางาน/เลขานุการ

คณะทํางาน แสดงถึงสมรรถนะความเปนผูนําและการบริหารจัดการ และการคิด
อยางเปนระบบ 

 

 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 20 ของบุคลากรสามารถเปนประธาน
คณะทํางาน/เลขานุการคณะทํางาน   

ต.ค. 64- ก.ย. 65 

4. พัฒนาบุคลากรใหสามารถนําพาโรงเรียนสูความเปนสากลและเขาสูยคุดิจิทัล (Digital 
Age) 

 

 4.1  การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทลัและการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  (800 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : : รอยละของบุคลากรเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 20 ของบุคลากรเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 

 4.2  การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทลัและการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  (1600 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนํามาประยุกตใชใน

งานอยางเปนระบบ 
 

 เปาหมายการดําเนนิงาน :  
(1) รอยละ 100 ของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสื่อสารหรือ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) รอยละ 20 ของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะวิทยากรได 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 

 4.3  การสงเสริมและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (1600 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : บุคลากรของโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น  
 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 90 ของบุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ขึน้ไป   
ต.ค. 64- ก.ย. 65 
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4.1 แผนการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากร      วงเงินงบประมาณ  5,022,000     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. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ป 2565 งปม

ระยะเวลาดําเนินการ

2. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาโดยสวนกลาง งปม 20,000           250,000          1,500,000       500,000          2,270,000        

ระยะเวลาดําเนินการ

3. กิจกรรมเครือขายตางประเทศ เชน การไป

แลกเปลี่ยนในตางประเทศ  การแขงขันทางวิชาการ

 การนําเสนอโครงงาน คายวิชาการ

งปม

20,000           282,000          1,000,000       600,000          1,902,000        

ระยะเวลาดําเนินการ

4. ประสานขอทุนการศึกษาและติดตามผูที่ลาศึกษา

ตอ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 20,000         34,000         58,000         112,000          13,000         10,000         86,000         109,000          103,000         231,000        113,000        447,000          23,000           1,000           58,000         82,000           750,000           

   สาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการ คํานวณ งปม -              3,000           3,000           6,000             3,000           3,000           3,000           9,000             3,000            26,000         3,000           32,000           3,000            -              -              3,000             50,000            

   สาขาวิชาเคมี งปม 15,000         15,000         30,000           -              -              -              -                30,000           30,000         -              60,000           10,000           -              -              10,000           100,000           

   สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ งปม -              5,000           10,000         15,000           -              5,000           10,000         15,000           20,000           30,000         5,000           55,000           10,000           -              5,000           15,000           100,000           

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

   สาขาภาษาตางประเทศ งปม -              -              -              -                -              -              -              -                15,000          35,000         -              50,000           -               -              -              -                50,000            

   สาขาศิลปศาสตร งปม -              1,000           5,000           6,000             10,000         2,000           3,000           15,000           15,000          10,000         -              25,000           -               1,000           3,000           4,000             50,000            

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 5,000 5,000             10,000 10,000           35,000         35,000           -                50,000            

ฝายบริหารงานทั่วไป 10000 10,000           10,000 10,000           40,000         40,000           30,000 30,000           90,000            

ฝายบริหารทรัพยากร 20,000         20,000           40,000         40,000           30,000         30,000           10,000         10,000           100,000           

ฝายบริหารความสัมพันธ 10,000         10,000         20,000           10,000         10,000           20,000           20,000           10000 10,000           60,000            

รวมทั้งสิ้น งปม 110,000      34,000        58,000        202,000        545,000      10,000        86,000        641,000        2,653,000     231,000      113,000      2,997,000     1,123,000     1,000         58,000        1,182,000     5,022,000      

รวม

-                                                        

ไตรมาส 4

50,000                                                  

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3

5. การพัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุมงาน

20,000                                                  250,000                                                 1,500,000                                                500,000                                                  

20,000                                                  282,000                                                 1,000,000                                                600,000                                                  

50,000                                                    -                                                       
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4.2 แผนการดําเนินงาน คาใชจายในการดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ   200,000    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. คัดเลือก/สรรหาบุคลากร งปม 60,000      -         -         50,000     110,000    

เปาหมายดําเนินการ

2. ตอสัญญา งปม -           -         -         -         -          

เปาหมายดําเนินการ

3. เลื่อนตําแหนง งปม 6,000       6,000      6,000      6,000      24,000      

เปาหมายดําเนินการ

4. คาใชจายเกี่ยวกับจางบุคลากรและ

อื่น ๆ

งปม 10,000      46,000    10,000     -         66,000      

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 76,000     52,000    16,000    56,000    200,000    76,000                52,000                        16,000                 56,000                

10,000                 46,000                          10,000                   

6,000                   

รวมกิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6,000                   6,000                            6,000                     

60,000                 -                               -                        50,000                  
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 

05.01 ศูนยคอมพิวเตอร  
 

1. ผูรับผิดชอบ ศนูยคอมพิวเตอร ฝายบริหารทรัพยากร 

2. งบประมาณ              2,660,000 บาท 

2.1. คาเชาคูสายอินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ต 1,000,000 บาท 

2.2. คาตอสัญญาลขิสิทธ์ิโปรแกรมและคาจางเหมาดูแลรักษาระบบสนับสนุน

หองควบคุมเครื่องแมขาย 

930,000 บาท 

2.3. คาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบเครื่องแมขาย ระบบเครือขาย เครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

710,000 บาท 

2.4. คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย 20,000 บาท 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

3.1. เชาคูสายอินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ต  

วัตถุประสงคของภารกิจ 

1. เพ่ือใหบริการระบบอินเทอรเน็ตภายในองคกร 

2. เพ่ือใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานและประชาชนทั่วไป 

 

3.1.1. เชาวงจรคูสายอินเทอรเน็ตและคาบริการอินเทอรเน็ต ต.ค. 64–ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีระบบอินเทอรเน็ตที่สามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : รอยละของปริมาณการใชงานเครือขายสูงสุดตอปริมาณแบนดวิดทที่มีทั้งหมด 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด ≤70 

3.1.2. เชาโดเมนเนม มี.ค.65–เม.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม :มีโดเมนเนมที่สามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด : เว็บไซตของโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : เปนไปตามมาตรฐานภาครัฐ  

3.1.3. เชาระบบเขารหัสเว็บไซต (SSL Certificate) มิ.ย.65–ก.ค. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีระบบเขารหัสเว็บไซตเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  

ตัวช้ีวัด : เว็บไซตของโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : เปนไปตามมาตรฐานภาครัฐ  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

3.1.4. คาเชา IP Address พ.ย. 64 

เปาหมายกิจกรรม : มี IP Address เปนของหนวยงานที่สามารถบริหารจัดการได  

ตัวช้ีวัด : มีหมายเลข IP Address เพียงพอตอการใชงาน  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 100  

3.2. ตอสัญญาลขิสิทธิ์โปรแกรมและคาจางเหมาดูแลรักษาระบบสนบัสนุน 

หองควบคุมเครื่องแมขาย 

ธ.ค. 65 

วัตถุประสงคของภารกิจ : โรงเรียนมีซอฟตแวรลิขสทิธ์ิสําหรับใชในการปฏิบัติหนาที่ของ

บุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหระบบสนับสนุนหองควบคุมเครื่องแมขาย

สามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

3.2.1. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ ์Microsoft EES Desktop  

เปาหมายกิจกรรม : มีซอฟตแวรลิขสทิธ์ิ Microsoft EES Desktop ใชงานไดตอเน่ือง

และมีประสทิธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : จํานวนลิขสิทธ์ิมีเพียงพอตอจํานวนบุคลากร  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : มีใชงานเพียงพอรอยละ 100  

3.2.2. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud มี.ค. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีซอฟตแวรลิขสทิธ์ิ Adobe Creative Cloud ใชงานไดตอเน่ือง

และมีประสทิธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : จํานวนลิขสิทธ์ิมีเพียงพอตอจํานวนบุคลากร  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : มีใชงานเพียงพอรอยละ 100  

3.2.3. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ G Suite เม.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีซอฟตแวรลิขสทิธ์ิ G Suite ใชงานไดตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด : จํานวนลิขสิทธ์ิมีเพียงพอตอจํานวนบุคลากร  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : มีใชงานเพียงพอรอยละ 100  

3.2.4. จางเหมาบํารงุรักษาระบบสาํรองไฟฟา (UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจง

เตือนและระบบดับเพลงิอัตโนมัติ 

ต.ค.64–ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีระบบสนับสนุนหองควบคุมแมขายที่สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนหองควบคุมแมขายสามารถใชงานได 

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 100  

  



 

114 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

3.2.5. จางเหมาบํารงุรักษาระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

หองควบคุมเครื่องแมขาย 

ต.ค.64–ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติหองควบคุมเครื่อง

แมขายทีส่ามารถใชงานไดตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนหองควบคุมแมขายสามารถใชงานได 

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 100   

3.3. ปรับปรุง บํารงุรักษาระบบเครื่องแมขาย ระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง 

ต.ค.64–ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของภารกิจ : เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถใช

งานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

3.3.1. จัดซื้ออุปกรณสําหรบัการซอมบํารุงคอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวง ต.ค.64–ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง

และมีประสทิธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของเวลาที่คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงสามารถใชงานไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 100  

3.3.2. ปรับปรุง บํารงุรักษาเครือ่งแมขายและอุปกรณเครือขาย  ต.ค.64–ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : มีเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขายที่สามารถใชงานไดตอเน่ือง

และมีประสทิธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด: รอยละของเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขายที่สามารถใชงานได  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : รอยละ 100   

3.3.3. ปรับปรุง บํารงุรักษาระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร ต.ค.64–ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม:มีสายสื่อสารคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไดตอเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของสายสื่อสารคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานได  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :รอยละ 100   

3.4. พัฒนาบุคลากร  

วัตถุประสงคของภารกิจ :เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมทีักษะเทคโนโลยีเทียบเทา 

Certificate ทีไ่ดรับการยอมรับ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

3.4.1. อบรมพัฒนาบคุลากร  ต.ค.64 –ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม :บุคลากรมีทักษะที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่รับผิดชอบเทียบเทา

มาตรฐาน Certificate ที่ไดรบัการยอมรับ 

 

ตัวช้ีวัด :บุคลากรทุกคนมทีักษะเทคโนโลยีเทียบเทา Certificate ที่ไดรับการยอมรับ  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :รอยละ ไมนอยกวารอยละ 95  
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4. แผนการดําเนินงาน ศูนยคอมพิวเตอร วงเงินงบประมาณ 2,660,000.00  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 79,000   79,000      79,000     237,000    79,000   79,000   79,000      237,000    79,000      79,000   79,000      237,000    79,000   79,000   79,000      237,000    948,000      

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

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

-          
ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

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

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 32,000      32,000     -           -          -          32,000        

-          
ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

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

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

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

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม -          -           158,000    158,000    -          158,000      

-          
ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 51,750     51,750     51,750      51,750      51,750      51,750     51,750      51,750     207,000      

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

6. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Adobe 

Creative Cloud

7. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ G Suite

8. จางเหมาบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟา 

(UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจงเตือน

รวม

1. เชาวงจรคูสายอินเทอรเน็ตและ

คาบริการอินเทอรเน็ต

2. เชาโดเมนเนม

3. เชาระบบเขารหัสเว็บไซต (SSL 

Certificate)

4. เชา IP Address

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5. จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft EES

 Desktop

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2



117

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

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

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 8,000     8,000       8,000       24,000     8,000     8,000     8,000        24,000      8,000       8,000     8,000       24,000     8,000     8,000       80,000        

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 70,000     70,000     100,000    100,000    100,000    100,000    50,000      50,000     320,000      

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 30,000     30,000     50,000      50,000      50,000      50,000     20,000      20,000     150,000      

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 60,000     60,000     60,000      60,000      60,000      60,000     60,000      60,000     240,000      

-          

ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

งปม 1,600     1,600       1,600       4,800       1,600     1,600     1,600        4,800        2,000       1,600     1,600       5,200       2,000     1,600     1,600       5,200       20,000        

-          
ระยะเวลาดําเนินการ -          -           -          -          -            

รวมทั้งสิ้น งปม 88,600  120,600   445,350  654,550  88,600  88,600  660,350   837,550   248,000   88,600  369,350   705,950  89,000  80,600  292,350   461,950  2,660,000  

12. ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสายสื่อสาร

คอมพิวเตอร

14. คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย

9. จางเหมาบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

และระบบดับเพลิงอัตโนมัติหองควบคุม

10. จัดซื้ออุปกรณสําหรับการซอมบํารุง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

11. ปรับปรุง บํารุงรักษาเครื่องแมขาย

และอุปกรณเครือขาย

13. คาเชาพื้นที่สําหรบติดตั้งเครื่องแมขาย

เพื่อจัดเก็บและสํารองขอมูล
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.02 กิจกรรมงานศูนยวิทยบริการ 

 
1. ผูรับผิดชอบ   ฝายบริหารทรัพยากร ศูนยวิทยบริการ 
2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร      694,600     บาท 

2.1 คาซื้อหนังสือและสื่อ                                         160,000     บาท 
2.2 คาใชจายสนับสนุนการเปดศูนยวิทยบริการนอกเวลา                157,600     บาท 
2.3 คาตอบแทน  ใชสอย วัสดุ                                          70,000    บาท 
2.4 คาซื้อสิทธ์ิการใชงาน Envato Elements สําหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย   7,000    บาท 
2.5 คาพัฒนาปรับปรุง ซอมแซม บํารุงดูแลรักษา ระบบภาพฯ           300,000    บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ สนับสนุนการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยของครูและนักเรียน ต.ค.64 – ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 
      1. ครูและนักเรยีนสามารถเขาถึงหนังสือ และส่ือ รวมถึงแหลงความรูทีเ่หมาะสม 
ทันสมัย สามารถใชประโยชนในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย 
      2. ครูและนักเรยีนไดรับการบรกิารที่เหมาะสมในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
      3. นกัเรยีนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานการศึกษาคนควา การรูสารสนเทศ และการ
รูเทาทันส่ือ 

 

3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
     งานจัดหาหนังสือ ส่ือ และแหลงเรียนรูประกอบการเรยีนการสอนและการคนควาวิจัย 

 

เปาหมายกิจกรรม : จัดหาหนงัสือ ส่ือ และแหลงความรูทีเ่หมาะสมตอการใชงานของครู
และนักเรียน 
ตัวชี้วัด   

1. ปริมาณการใชงานหนังสือและส่ือของนกัเรียน 
2. ปริมาณการใชงานหนังสือและส่ือที่จัดหาในปงบประมาณ 2565  
3. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรยีน ที่มีตอหนังสือและส่ือตาง ๆ ของศูนยวิทย

บริการ 
คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. นักเรยีนมีปริมาณการยืมหนังสือและการขอใชงานส่ือไมนอยกวารอยละ 15 ของ
ปริมาณการยืมตอคน 

2. ปริมาณหนงัสือและส่ือที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2565 มีคาเฉล่ียในการใชงานไม

เกินรอยละ 50 ของตนทุน 

3. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพงึพอใจตอการใหบริการของศูนยวทิย
บริการในดานหนังสือและส่ือตาง ๆ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
       งานบรกิารและสงเสริมการเรยีนรูของนกัเรยีน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : จัดบรรยากาศ บริการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการศึกษา
คนควาและการเรียนรูของนักเรยีน 

 

ตัวชี้วัด   
1. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรยีน ที่มีตอสถานที่ บรรยากาศและ         การ

บริการของศูนยวิทยบริการ 
2. ปริมาณการเขาใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 

 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพงึพอใจตอการใหบริการศูนยวิทยบริการ

ในดานสถานที่ บรรยากาศ และการบรกิารของศูนยวิทยบรกิาร ในระดับไมนอยกวา 
“4” จาก 5 ขึ้นไป 

2. มีปริมาณการเขาใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ไมนอยกวา 80,000 ครั้ง/ป 

 

3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
       งานเผยแพรความรูและสงเสริมทักษะการศึกษาคนควาของนักเรียน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม 
1. จัดทําและเผยแพรส่ือการเรียนรูเพื่อสงเสริมทกัษะการศึกษาคนควา การรู

สารสนเทศ และการรูเทาทันส่ือของนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมฝกอบรมความรูในทักษะดานการศึกษาคนควา การรูสารสนเทศ และ

การรูเทาทันส่ือของนกัเรียน 
ตัวชี้วัด   

1. ปริมาณการจัดทําส่ือการเรยีนรู และการจัดกจิกรรมฝกอบรมเพื่อสงเสริมทกัษะ
การศึกษาคนควา การรูสารสนเทศ และการรูเทาทันส่ือโดยศูนยวิทยบริการ  

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสรมิทักษะการศึกษาคนควา การรู
สารสนเทศ และการรูเทาทันส่ือโดยศูนยวิทยบริการ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. มีปริมาณการจัดทําส่ือการเรียนรูและการจดักิจกรรมฝกอบรมเพื่อสงเสรมิทักษะ

การศึกษาคนควา การรูสารสนเทศ และการรูเทาทันส่ือโดยศูนยวิทยบริการ รวมกัน
ไมนอยกวา 5 กจิกรรม 

2. ผูเขารวมกิจกรรมฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยศูนยวิทยบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึน้ไป 

ภารกิจ ผลิตและบริหารจดัการส่ือมัลติมีเดียของโรงเรียน ต.ค.64 – ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 
      1. ผลิตส่ือมัลติมีเดียสําหรบัการเผยแพรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
      2. บริหารจัดการส่ือมัลตมิีเดียของโรงเรยีน 

 

3.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
     จัดซื้อสิทธิก์ารใชงาน Envato Elements สําหรับผลิตส่ือมัลติมีเดีย 

 

เปาหมายกิจกรรม : ผลิตวิดีโอการส่ือการสอน และส่ือวิดีโอประชาสัมพันธ 
ตัวชี้วัด : ปริมาณวิดีโอส่ือการเรียนการสอน และส่ือวิดีโอประชาสัมพันธ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  
1. มีปริมาณวิดโีอส่ือการสอนและวิดีโอส่ือประชาสัมพันธไมนอยกวา 50 คลิป 
2. มีปริมาณผูเขาชมส่ือไมนอยกวา 50,000 ครั้ง 

ภารกิจ บริหารจัดการ และใหบริการดานโสตทัศนูปกรณของโรงเรียน ต.ค.64 – ก.ย.65 
วัตถุประสงคของภารกิจ 
        1. บริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา ควบคุม กํากับดูแลการใหบริการหองประชุม 
โสตทัศนูปกรณแกบุคลากรและนักเรียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
        2. ซอมแซม บํารุงดูแลรกัษาหองประชุม โสตทัศนูปกรณใหสามารถ พรอมใชงานและ
ใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

3.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
     พัฒนาปรับปรุง ซอมแซม บํารุงดูแลรกัษา ระบบภาพและเสียง หองประชมุ หองเรียน 
ระบบโทรทัศน ระบบภาพและเสียงประชาสัมพนัธ ระบบการถายทอดและบันทึกวดีิทัศน
ผานระบบเครือขาย 

 

เปาหมายกิจกรรม 
        1. หองประชุมและระบบโสตทัศนูปกรณมีสภาพพรอมใชงาน 

1.1 ดําเนินการ สํารวจตรวจสอบ บํารุงรักษา เพื่อสามารถใหบริการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้
    -    หองเรียน หองประชุม หองผลิตส่ือ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
    -    ระบบโสตทัศนูปกรณ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
1.2 อุปกรณโสตทัศนูปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานรอยละ 100 

ตัวชี้วัด  : ความพึงพอใจตอการใหบริการหองประชุม และโสตทัศนูปกรณ 
คาเปาหมายตัวชี้วัด : ผูใชบรกิารไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ระบบโสตทัศนูปกรณในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป 
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4. แผนการดําเนินงาน ศูนยวิทยบริการ วงเงินงบประมาณ 694,600.00  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     50,000       -           50,000     -        30,000    -        30,000     30,000    7,000     -        37,000     167,000   

ระยะเวลาดําเนินการ -          -          

งปม -        -        4,000     4,000       21,600       23,800       10,400       55,800     2,000     21,000    23,000    46,000     27,200    25,600   21,000   73,800     179,600   

ระยะเวลาดําเนินการ -          -          -          

งปม 1,000     1,000     2,000     4,000       3,000        3,000        3,000        9,000       3,000     8,000     6,000     17,000     6,000     6,000     6,000     18,000     48,000    

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 20,000     30,000     30,000     80,000       20,000        20,000        20,000        60,000      50,000    20,000     20,000     90,000      30,000     20,000     20,000     70,000       300,000     

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 71,000  31,000  36,000  138,000  44,600      96,800      33,400      174,800  55,000  79,000  49,000  183,000  93,200  58,600  47,000  198,800  694,600   

1. คาซื้อหนังสือและสื่อ

2. คาเปดบริการศูนยวิทยบริการนอกเวลา

14. คาพัฒนาปรับปรุง ซอมแซม บํารุงดูแลรักษา ระบบภาพและ

เสียง หองประชุม หองเรียน ระบบโทรทัศน ระบบภาพและเสียง

ประชาสัมพันธ ระบบการถายทอดและบันทึกวีดิทัศนผานระบบ

เครือขาย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ ศูนยวิทยบริการ

รวม
กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 

05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ 

 

1. ผูรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายบริหารทรัพยากร 

                

2. งบประมาณ  650,000 บาท 

2.1 คาประกันภัยรถยนต 200,000 บาท 

2.2 คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนตสวนกลาง 100,000  บาท

 2.3 คาจางเหมาบริการรถยนต 150,000  บาท

 2.4 คาซอมบํารุงดูและรักษารถยนตสวนกลาง 200,000  บาท

 3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ภารกิจ: บริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา ควบคุม กํากับดูแลการใหบรกิาร 

ยานพาหนะแกบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และคํานึงถึงความปลอดภัย 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

วัตถุประสงคของภารกิจ: ดําเนินการบริหารจัดการ พรอมทั้งปรับปรุงพัฒนา กํากับ

ดูแล และ บํารงุดูแลรักษารถยนตสวนกลาง รวมถึงการจัดหาบริการเชาเหมา

รถยนต เพ่ือใหสามารถนํารถมาบริการแกบุคลากรของโรงเรียน 

 

3.1. งานใหบริการรถยนตสวนกลาง ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : รถยนตสวนกลางมีสภาพพรอมใชงาน 

1. ดําเนินการตอทะเบียน ประกันภัยรถยนต และ พรบ. ประจําปได กอนหรือ

ตามกําหนดของสัญญา 

2. ดําเนินการบํารุงดูแลรักษารถยนตสวนกลางไดตามคูมือหรือ ตามระยะที่

กําหนดจากผูผลิต 

3. สามารถดําเนินการใหบริการรถยนตสวนกลางไดไมนอยกวารอยละ 95 จาก

รายการที่ขอใชบริการ 
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ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

1. รถยนตสวนกลางมีสภาพพรอมใชงาน 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการรถยนตสวนกลาง 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มคีวามพึงพอใจตอการ

ใหบริการ รถยนตสวนกลางในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป 

3.2. งานจางเหมาบริการและเชารถยนต ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม สามารถดําเนินการจัดหาพาหนะะ หรือการบริการเชารถยนต

อ่ืน ๆ โดยจะตองดําเนินการจัดจางและจัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติ ภายใน 3 วัน ทํา

การ หลังจากไดรับการขอใชบริการ และสํารวจแลววารถยนตสวนกลาง มีไม

เพียงพอตอการใชบริการ 

 

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการจางเหมาบริการและเชารถยนต  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 มคีวามพึงพอใจตอการจาง

เหมา บริการและเชา รถยนตในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป 
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 

05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานท่ี 

 

1. ผูรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายบริหารทรัพยากร 
 

2. งบประมาณ                    16,288,000   บาท 

2.1 งานบํารุงรักษาและซอมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค 6,250,000 บาท 

2.2 จางเหมาบริการทําความสะอาด 3,200,000 บาท

 2.3 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2,600,000 บาท

 2.4 จางเหมาบริการดูแลรักษาสนามและตนไม 1,800,000 บาท

 2.5 จางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก ยุง แมลง หนู และนก 150,000 บาท

 2.6 จางเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต 300,000 บาท

 2.7 จางเหมาบริการดูแลรักษาระบบหมอแปลงไฟฟา,เครื่องผลิตไฟฟา

สํารอง,ตูควบคุมไฟฟา 

310,000 บาท

 2.8 จางเหมาบริการบํารุงดูแลรักษาระบบปองกันภัย 275,000 บาท

 2.9 คาประกันเสี่ยงภัย 275,000 บาท

 2.10 งานบํารุงรักษาและซอมเครือ่งปรับอากาศ 1,000,000. บาท

 2.11 คาวัสดุใชสอย งานอาคารและยานพาหนะ 50,000 บาท

 2.12 คาตอบแทนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 78,000 บาท

  

  



 

123 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ภารกิจ : ดําเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรงุ ดูแลบํารุงรักษา 

ซอมแซม ตอเติม อาคารสถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค ระบบรักษาความ ปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนของโรงเรียน รวมทัง้ดูแลรักษาความสะอาด ภายในโรงเรียนใหอยูใน

สภาพที่พรอมใชงาน สามารถใหบริการแกบุคลากรของ โรงเรียน ตลอดจนใหบริการแก 

ชุมชน บุคคล และหนวยงานภายนอก ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงคของภารกิจ :  สามารถบริหารจัดการและดําเนินการบริการจัดการ พัฒนา 

ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรงุ ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซม ตอเติม อาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค ใหมสีภาพรอมใชงาน 

 

3.1. งานซอมบาํรุงอาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

3.1.1. งานซอมบาํรุงอาคารสถานที ่

ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม 

1. สามารถดําเนินการซอมแซม หรือสรุปผลงานซอมบํารุงใหแลว เสร็จภายใน 5 วันทําการ 

หลังจากไดรับการขอใชบริการ หรือจากการสํารวจ อาคารสถานที่ตาง ๆ (งานที่

ดําเนินการซอมแซมเองได) 

2. งานซอมแซมอาคารสถานที่ทีจ่ะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยสามารถจัดทําบันทึกขอ

อนุมัติ ภายใน 7 วัน ทําการ หลังจากไดรับ การขอใชบริการ หรือจากการสํารวจ อาคาร

สถานที่ตาง ๆ (งานที่ ไมตองดําเนินการจัดทําขอบเขตงานประมาณราคากลาง) 

ตัวช้ีวัด  : อาคารสถานที่มีสภาพพรอมใชงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป  

3.1.2. งานปรับปรุงภูมิทัศน ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สํารวจ ออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม ทางภูมิทัศน

ภายในโรงเรียนใหมีสภาพรมรื่น สวยงาม  

 

ตัวช้ีวัด : ปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศนภายในโรงเรียนไมนอยกวา 2 จุด โดยดําเนินการ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.1.3. งานซอมบาํรุงเครื่องปรับอากาศ ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สามารถดําเนินการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หรือสรุปผลงาน ซอม

บํารุงใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ หลังจากไดรับการขอใชบริการ หรือจากการสํารวจ 

อาคารสถานที่ตาง ๆ 

 

ตัวช้ีวัด  : ระบบปรับอากาศมีสภาพพรอมใชงาน  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบรกิารจากผูใชบริการไมนอยกวา 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ในระดับ ไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.1.4. งานบาํรุงดูแลรักษาลฟิต ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สามารถดําเนินการบํารุงดูแลรักษาลฟิต เดือนละไมนอยกวา 1 ครัง้  

ตัวช้ีวัด  : โรงเรียนมีการดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟตใหมี สภาพพรอม

ใชงาน 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. ระบบลิฟตโดยสารมีสภาพพรอมใชงาน และมีจํานวนครั้งที่เกิด เหตุขัดของนอยกวา 1 

ครั้ง / 1 ภาคเรียน 

2. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา รอยละ 80 มคีวาม

พึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป 

 

3.1.5. งานดูแลรักษาระบบไฟฟาหลักภายในโรงเรียน  ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : สามารถดําเนินการบํารุงรักษาระบบไฟฟาหลักภายในโรงเรียน         ป

ละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัด : โรงเรียนมีการดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ ไฟฟาหลักภายใน

โรงเรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. ระบบหมอแปลงไฟฟาและตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB) มสีภาพพรอมใชงาน และมี

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุขัดของนอยกวา 1 ครัง้ / 1 ภาคเรียน 

2. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา รอยละ 80 มคีวาม

พึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.1.6. งานดูแลบํารงุรักษาระบบน้าํด่ืม ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม:มีการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาดูแลระบบนํ้าด่ืม เดือนละไมนอยกวา1ครั้ง  

ตัวช้ีวัด : โรงเรียนมีการดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการบํารุงรักษาระบบนํ้า ด่ืมใหมสีภาพ

พรอมใชงาน 

 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. ระบบนํ้าด่ืมมีสภาพพรอมใชงาน และมีจํานวนครั้งที่เกิดเหตุขัดของ นอยกวา 2 ครั้ง / 1 

ภาคเรียน 

2. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา รอยละ 80 มคีวาม

พึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.2. งานบริการทาํความสะอาดอาคารสถานที ่ ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : มีการดําเนินการวางแผนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  

ประจําเดือน และสรุปผลการดําเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัด  : อาคารสถานที่มีความสะอาดพรอมใชงาน  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบรกิารจากผูใชบริการไมนอยกวา 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.3. งานบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่ใหบริการดูแลความ

ปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

ตัวช้ีวัด:โรงเรียนดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการบรกิารรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

1. ไมเกิดเหตุการณไมปกติหรือไมมีอุบัติเหตุในเรื่องของการจราจรทรัพยสินสูญหายภายใน

โรงเรียน 

2. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการจากผูใชบริการไมนอยกวา รอยละ 80 มคีวาม

พึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” จาก 5 ขึ้นไป  

 

3.4. งานดูแลรักษาสนามสวนตนไมและสภาพแวดลอมทาง ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : มีการดําเนินการวางแผนดูแลรักษาสนาม สวน ตนไมและสภาพ แวดลอม

ภายในโรงเรียนประจําเดือน และสรุปผลการดําเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัด : ภูมิทัศนภายในโรงเรียน มีสภาพรมรื่น สวยงาม  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบรกิารจากผูใชบริการไมนอยกวา 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป 

 

3.5. งานปองกันและกําจัดปลวก นก หนู ยุง และแมลง ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : มีการดําเนินการปองกันหรือกําจัดปลวก นก หนู ยุง และแมลง        

เดือนละไมนอยกวา 2 ครั้ง 

 

ตัวช้ีวัด : ร.ร.มีการดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการกําจัดปลวก นก หนู ยุงและแมลง   

คาเปาหมายตัวช้ีวัด : ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบรกิารจากผูใชบริการไมนอยกวา 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานที่ ในระดับไมนอยกวา “4” 

จาก 5 ขึ้นไป 

 

3.6. งานดูแลบํารงุรกัษาระบบปองกันภัยและการประกันภัย ต.ค.64 – ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม 

1. โรงเรียนมีการดําเนินการจัดจางงานเหมาบริการดูแลระบบปองกันภัย 

2. โรงเรียนมีการดําเนินการจัดทําประกันภัย 

 

ตัวช้ีวัด : ระบบปองกันภัยสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน  

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 

1. มีการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาระบบปองกันภัย ภาคเรียนละไมนอยกวา1ครั้ง 

2. ดําเนินการจัดทําประกันภัยโรงเรียนกอนหมดสัญญาประกันภัย ปละ 1 ครั้ง 

 



129

4. แผนการดําเนินงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วงเงินงบประมาณ 16,938,000.00  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 300,000      457,500      500,000      1,257,500    500,000      500,000      457,500      1,457,500    700,000      600,000      667,500      1,967,500    500,000      567,500      500,000      1,567,500    6,250,000      

คน
เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

งปม 50,000       50,000       100,000      200,000       100,000      100,000      100,000      300,000      100,000      100,000      100,000      300,000      100,000      50,000        50,000        200,000      1,000,000      

คน
เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

งปม 266,000      266,000      266,000      798,000       266,000      266,000      266,000      798,000      266,000      266,000      266,000      798,000      266,000      266,000      274,000      806,000      3,200,000      

คน

เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

งปม 216,000      216,000      216,000      648,000       216,000      216,000      216,000      648,000      216,000      216,000      216,000      648,000      216,000      216,000      224,000      656,000      2,600,000      

คน
เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

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      

คน

เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

งปม 12,500       12,500       12,500       37,500        12,500        12,500        12,500       37,500        12,500        12,500        12,500       37,500        12,500        12,500        12,500        37,500        150,000        

เปาหมายดําเนินการ -             -             -             -               

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

คน
เปาหมายดําเนินการ

งปม -            -            70,000       70,000        -             -             70,000       70,000        -             -             70,000       70,000        -             -             100,000      100,000      310,000        

คน

เปาหมายดําเนินการ

งปม -            75,000       25,000       100,000       -             225,000      25,000       250,000      75,000        -             25,000       100,000      -             75,000        25,000        100,000      550,000        

คน

เปาหมายดําเนินการ

5. งานจางเหมาบริการดูแลรักษาสนาม

 สวน ตนไม และสภาพแวดลอมทางภูมิ

ทัศน

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
รวม

1. งานซอมบํารุงอาคารสถานที่และ

ระบบสาธารณูปโภค

2. งานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

3. งานจางเหมาบริการทําความสะอาด

อาคารสถานที่

4. งานบริการรักษาความปลอดภัย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6. งานจางเหมาบริการกําจัดปลวก นก 

หนู ยุงและแมลง

7. งานจางเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต

8. งานจางเหมาบริการดูแลรักษาหมอ

แปลงไฟฟา, เครื่องสํารองไฟ เครื่อง

ผลิตไฟฟาสํารองและบํารุงดูแลรักษา

ตูควบคุมไฟฟาภายในโรงเรียน

9.งานจางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ

ปองกันภัยและการประกันภัย
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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

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
รวม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

10. งานใหบริการรถยนตสวนกลาง/คา

น้ํามัน

งปม 2,000         3,000         5,000         10,000        5,000          5,000          10,000       20,000        10,000        10,000        10,000       30,000        20,000        10,000        10,000        40,000        100,000        

เปาหมายดําเนินการ

11. งานจางเหมาบริการและเชารถยนต งปม 10,000       10,000       10,000       30,000        20,000        10,000        10,000       40,000        10,000        10,000        15,000       35,000        20,000        15,000        10,000        45,000        150,000        

เปาหมายดําเนินการ

งปม 50,000       10,000       60,000        -             25,000        15,000       40,000        -             25,000        20,000       45,000        -             25,000        30,000        55,000        200,000        

เปาหมายดําเนินการ

งปม 85,000       34,000       -            119,000       1,000          -             -            1,000          80,000        -             -            80,000        -             -             -             -             200,000        

เปาหมายดําเนินการ

14. คาตอบแทน วัสดุ ใชสอย งปม 5,000         5,000         5,000         15,000        7,000          7,000          7,000         21,000        15,000        15,000        16,000       46,000        15,000        15,000        16,000        46,000        128,000        

เปาหมายดําเนินการ -             

รวมทั้งสิ้น งปม 1,396,500  1,329,000  1,369,500  4,095,000   1,277,500  1,516,500  1,339,000  4,133,000  1,634,500  1,404,500  1,568,000  4,607,000  1,299,500  1,402,000  1,401,500  4,103,000  16,938,000  

12. งานซอมบํารุงดูแลรักษารถยนต

สวนกลาง

13. งานคาตอทะเบียน ประกันภัย

รถยนต รถจักยานยนต และ พรบ. 
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05.00 ฝายบริหารทรัพยากร 
05.04 งานพัสด ุ

 

1. ผูรับผิดชอบ   งานพัสดุ 
 

2. งบประมาณ        51,000      บาท 
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                                         27,000      บาท 
2.2 คาเชาเครือ่งถายเอกสาร 1 เครื่อง                                       24,000      บาท 
  

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจของงานพสัดุ  
วัตถุประสงคของภารกจิ : มีหนาที่จัดหาพัสดุตาง ๆ เพือ่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนตาม
เปาหมายและพันธกิจของโรงเรยีน 

 

3.1 การจัดซือ้จัดจาง ต.ค.64–ก.ย. 65 
เปาหมายกจิกรรม : การจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของโรงเรียนมีความคุมคา ความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 
ตัวชี้วัด  :  

1. ทุกโครงการของการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบโดยเสนอขออนุมตัิกอนที่จะ
ดําเนินการ  3 - 5 วัน 

2. การจดัซื้อจัดจางกรณีเรงดวน ลดลงรอยละ 99.9 
คาเปาหมายตัวชี้วัด :  

1. ผลการตรวจสอบการจดัซื้อจัดจางจากผูตรวจสอบภายในหรอืผูสอบบัญชีภายนอกหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

2. ทุกโครงการไดพัสดุทันตอการใชงาน 
3.2  การตรวจสอบพัสดุประจาํป ต.ค.64–พ.ย.64 
เปาหมายกจิกรรม : ดําเนินการตรวจสอบการรบัจายพัสดุในงวด 1 ปที่ผานมาตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลือ วามีการรบั-จาย
ถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมตีัวอยูตรงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดใุดชํารดุ เส่ือม
คุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตใุด หรือพัสดใุดไมจําเปนตองใชงานตอไป 

 

ตัวชี้วัด  : การตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบ  
คาเปาหมายตัวชี้วัด : ตรวจสอบพัสดุประจําปใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริม่

ดําเนินการตรวจสอบ 
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4. แผนการดําเนินงาน งานพัสดุ วงเงินงบประมาณ 51,000.00  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 -      -      -      -        -      -      -      -        -      -      -      -        -      -      -      -        -       

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        
งปม 1,000   1,000   2,500   4,500     2,000   2,000   3,500   7,500     2,000   2,000   4,000   8,000     2,000   2,000   3,000   7,000     27,000  

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -        

งปม 2,000   2,000   2,000   6,000     2,000   2,000   2,000   6,000     2,000   2,000   2,000   6,000     2,000   2,000   2,000   6,000     24,000  

ระยะเวลาดําเนินการ -        -        -        

รวมทั้งสิ้น งปม 3,000  3,000  4,500  10,500  4,000  4,000  5,500  13,500  4,000  4,000  6,000  14,000  4,000  4,000  5,000  13,000  51,000  

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. กิจกรรมงานพัสดุ

- การจัดซื้อจัดจาง

 

2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร

(ใชรวมกับงานอาคารสถานที่ฯ)

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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06.00  งานบริการวชิาการ 
06.01.  การขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีจัดการเรยีนการสอนไปยัง 

โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด 
 

1. ผูรับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ 
 

2. งบประมาณ         31,000,000 บาท 
2.1 คาใชจายในการดําเนินงานเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ     6,000,000 บาท 
     (12 โรงเรียน เฉลี่ยโรงเรยีนละ 500,000 บาท) 

- การจัดประชุมรวมกับโรงเรียนเครือขายในจงัหวัด 
- การเดินทางเขาอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรของโรงเรียนศูนย (จํานวน 2 ครั้ง) 
- การจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด (จาํนวน 2 ครั้ง) 
- การลงพ้ืนที่นิเทศติดตามผลการอบรมขยายผลฯ โรงเรียนเครือขายในจงัหวัด 

2.2 การบํารุงรกัษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม โรงเรียนศูนย   3,600,000 บาท 
     (12 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ โรงเรียนละ 300,000 บาท) 
2.3 การบํารุงรกัษาอุปกรณวิทยาศาสตรและจัดหาเพ่ิมเติม โรงเรียนเครอืขาย 18,000,000 บาท 

(120 โรงเรียนเครือขายในจังหวัด โรงเรียนละ 150,000 บาท)  
2.4 คาใชจายในการบริหารจัดการ         3,400,000 บาท 

- การประชุมวางแผนงาน/ สรปุผลการดําเนินโครงการ 
- การจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากร 
- การลงพ้ืนที่เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและใหคําปรึกษา  

ณ โรงเรียนศูนยขยายผลฯ (12 รร. รุน 2 และ 11 รร.จุฬาภรณฯ) 
- การประเมินความสําเร็จของโครงการ  

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรยีนการสอนไปยงัโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของภารกจิ : เพื่อใหโรงเรียนในโครงการนําแนวทางการจัดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณไปเปนตนแบบ 

3.1 การพัฒนาความรูทางวชิาการใหครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2   

เปาหมายกจิกรรม : เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ดานการออกแบบแผนการ
จัดการเรยีนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ และมีการนําไปใชจรงิ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด   

1. ครูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ที่เขารับการอบรมสาขาวชิาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส 
คณิตศาสตร มแีผนการจัดการเรียนรูที่นกัเรยีนไดทํากจิกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร  

2. มีการนําแผนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจรงิ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ที่เขารับการอบรม มี
แผนการจัดการเรียนรูที่นกัเรยีนไดทํากจิกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2. ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ที่เขารับการอบรม นํา
แผนการจัดการเรียนรูที่นกัเรยีนไดทํากจิกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
ไปใชจรงิ 

3.2 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

เปาหมายของกจิกรรม : เพื่อสงเสริมใหโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน 2 มอีุปกรณคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรสําหรับใชในการจดัการเรียนการสอนนักเรยีนในโรงเรียน และสําหรับนําไปใชใน
การจดัอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนเครอืขายในจังหวดั 

ตัวชี้วัด:  

1. โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 มีระดับความสําเร็จในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณทีไ่ดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามที่โรงเรียนศูนยขยายผล

ฯ ขอสนับสนุน 

2. ครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ไดนําวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ไปใชในการจดัการเรียนการสอนและการจัดอบรม

ขยายผลใหโรงเรียนเครอืขายในจังหวดั  

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ดาํเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการทีข่อรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

2. ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 นาํวัสดุอุปกรณคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณไปใชใน
การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและการจัดอบรมขยายผลใหโรงเรียนเครือขายใน
จังหวดั  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.3 การพัฒนาความรูทางวชิาการโรงเรียนเครือขายในจงัหวดั 

เปาหมายของกจิกรรม : เพื่อพฒันาครูโรงเรียนเครือขายในจงัหวัดดานการออกแบบแผน
ความรูที่นกัเรยีนไดทํากจิกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และมีการนําไปใชจริง  

ตัวชี้วัด :  
1. ครูของโรงเรียนเครือขายในจงัหวัด ทีเ่ขารับการอบรมสาขาวชิาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส 

คณิตศาสตร มแีผนการจัดการเรียนรูที่นกัเรยีนไดทํากจิกรรมและปฏิบัติการ
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร  

2. มีการนําแผนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ไปใชจรงิ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนเครอืขายในจังหวัดที่เขารับการอบรม 
มีแผนการจัดการเรยีนรูที่นักเรยีนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 

2. ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนเครอืขายในจังหวัดที่เขารับการอบรม 
นําแผนการจัดการเรยีนรูที่นักเรยีนไดทํากิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 

3.4 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

เปาหมายของกจิกรรม : เพื่อใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด มีอุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน  

ตัวชี้วัด :  

1. โรงเรียนเครอืขายในจงัหวัด มรีะดับความสําเร็จในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ครบตามที่โรงเรียนศูนยขยายผล

ฯ ขอสนับสนุน 

2. ครูโรงเรียนเครอืขายในจังหวัด ไดนําวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปใชในการจดัการเรียนการสอน  
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด :  

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ครบถวนตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 : รอยละ 80 ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดนําวัสดุอุปกรณ

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรม การขยายผลองคความรูทางวิชาการ. วงเงินงบประมาณ  31,000,000 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 -          2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000    -               -          6,000,000    

คน -          16              16              16              48              -               56         56           104             

เปาหมายดําเนินการ -          -             -               -          -             

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

คน -          -             8                8                  8          8          8             24           32              

เปาหมายดําเนินการ -          -             -               -          -             

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             

เปาหมายดําเนินการ -          -             -               -          -             

งปม 200,000    500,000    700,000    2,000,000    100,000      2,100,000    500,000      500,000         100,000    100,000    3,400,000    

คน 16           64           80           48              48              48              48                8             8             184             
เปาหมายดําเนินการ -          -             -               -          -             

รวมทั้งสิ้น งปม 200,000  500,000  -     700,000  4,000,000  2,000,000  2,100,000  8,100,000  9,600,000  6,500,000  6,000,000  22,100,000   -       -       100,000  100,000  31,000,000  

1. การจัดอบรมพัฒนาทางวิชาการ รร.ศูนยขยายผลฯ 

รุน 2 และ รร.เครือขายในจังหวัด  (2 ครั้ง)

2. สนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณ

วิทยาศาสตร ไปยัง รร.ศูนยขยายผลฯ รุน 2

3. สนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณ

วิทยาศาสตร ไปยัง รร.เครือขายในจังหวัด

4. การบริหารจัดการ

ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3
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06.00 งานบริการวชิาการ 
06.02 : การพัฒนาความรูทางวชิาการดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาํหรับ 

ครูโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเขมขน 
 

1. ผูรับผิดชอบ  บริการวิชาการ 
 

2. งบประมาณ          5,432,400  บาท 
2.1 คาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนศูนยอบรม (24 โรงเรียน)   4,800,000  บาท 

(เฉลี่ยโรงเรียนละ 200,000 บาท) 
- การเดินทางเขาอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (จํานวน 1 ครั้ง) 
- การจัดอบรมขยายผลฯ ใหโรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง (จํานวน 1 ครั้ง) 
- การนิเทศติดตามผลการอบรมจากครูที่เขาอบรม 

2.2 คาใชจายในการบริหารจัดการ         632,400  บาท 
- การประชุมวางแผนงาน/ สรปุผลการดําเนินโครงการ 
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ การพัฒนาความรูทางวชิาการดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับครู
โรงเรียนทีจ่ัดการเรยีนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเขมขน 

ต.ค.64–ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของภารกจิ เพื่อยกระดับมาตรฐานการสรางส่ือการสอน การจัดการเรียนการสอน 
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเขมขน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3.1 การพัฒนาความรูทางวชิาการใหครูโรงเรียนศูนยอบรม   

เปาหมายกจิกรรม เพื่อพัฒนาครูของโรงเรยีนศูนยอบรม ดานการสรางส่ือการสอนดาน
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและมีการนําไปใชจรงิ 

ตัวชี้วัด   

1. ครูของโรงเรียนศูนยที่เขารับการอบรม มีส่ือการสอนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีที่สรางใหม 

2. มีการนําส่ือการสอนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยทีี่สรางใหม ไปใชจริง 
 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยเขารับการอบรม มีส่ือการสอนดาน
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยีที่สรางใหม 

2. ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนยที่เขารับการอบรม นําส่ือการสอนดาน
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยีที่สรางใหม ไปใชจริง 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.2 การขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยงัโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจงัหวดัของโรงเรียนศูนยอบรมและจังหวัดใกลเคยีงที่
สนใจ 

เปาหมายกจิกรรม  เพื่อใหโรงเรียนศูนยอบรม จัดอบรมในหัวขอเนื้อหาและเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ในระดบัมัธยมศึกษา  

ตัวชี้วัด : ครูทีเ่ขารับการอบรม มีแผนการจัดการเรยีนรูนกัเรยีน ที่เกดิจาการการเขาอบรมที่
โรงเรียนศูนย 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : รอยละ 75 ของครูที่เขารับการอบรม มแีผนการจัดการเรียนรูนักเรียน ที่
เกิดจาการการเขาอบรมที่โรงเรยีนศูนย 
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4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรม การพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. วงเงินงบประมาณ  5,432,400 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 -       400,000  400,000  400,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  3,600,000   -  4,800,000 

คน

เปาหมายดําเนินการ -       -           -            -  -          

งปม 12,400  12,400  200,000  200,000  400,000     200,000     20,000      220,000     -  632,400    

คน

เปาหมายดําเนินการ -       -           -            -  -          

รวมทั้งสิ้น งปม - - 12,400 12,400 400,000 600,000 600,000 1,600,000 1,400,000 1,220,000 1,200,000 3,820,000 - - - - 5,432,400 

1. การดําเนินงานของ รร.ศูนยอบรม (24 รร.)

2.  การบริหารจัดการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมกิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
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06.00 งานบริการวชิาการ 
06.03 การบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 

 
1. ผูรับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ 

 
2. งบประมาณ           1,542,800 บาท 

2.1 โครงการการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    1,200,000 บาท 
2.2 โครงการการจัดประชุมวิชาการ         342,800 บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ : โครงการการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรยีน
การสอน  

ต.ค.64 – ก.ย.65 

วัตถุประสงคของภารกจิ : เพื่อใหบริการวิชาการแกบุคคลในหนวยงานภายนอก 

1. การจัดอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

เปาหมายของกจิกรรม : เพื่อเพิม่พูนความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรยีนการสอนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนทั่วไปตามความสนใจ 

ตัวชี้วัด :  

1. มีหลักสูตรอบรมทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษา และศิลปศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา บนแพลตฟอรม MOOC ของโรงเรียน 

2. ผลการประเมินตนเองภายหลังเขารับการอบรมของผูเขารบัการอบรมระดบัดี 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :    

1. ตวัชี้วัดที่ 1: บุคลากรครูของโรรงเรียน จัดทาํหลักสูตรอบรมทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ภาษา และศิลปศาสตร ระดับมธัยมศึกษา บนแพลตฟอรม MOOC ของโรงเรียน  
รวมไมนอยกวา 10 หลักสูตร 

2. ตวัชี้วัดที่ 2: รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม ประเมินตนเองภายหลังเขารับการอบรมระดับดี
ขึ้นไป 

ภารกิจ  : โครงการการจดัประชุมวิชาการ : การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยใีนโรงเรียนที่มกีารจัดการเรียนการสอนหองพเิศษวิทยาศาสตร 

ต.ค.64 – ก.ย.65 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

วัตถุประสงคของภารกจิ : เวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูของสถานศึกษาที่เนนการจัดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรอยางเขมขน เชน กลุมโรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย 
โรงเรียนทีจ่ัดการเรยีนการสอนหองเรียนพเิศษวทิยาศาสตรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนในโครงการสนบัสนุนการจัดตัง้หองเรยีนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดย
การกํากับดูแลของมหาวทิยาลัย (วมว.) โดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
เปนตน 

 

2. การจัดประชุมวิชาการ การจดัการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและ
เทคโนโลย ี

 

เปาหมายของกจิกรรม : เพื่อแลกเปล่ียนเรยีนรูวิธกีารจดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนทีม่ี
ศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

 

ตัวชี้วัด : ครูผูเขารวมนําเสนอผลงานมีความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรม ในระดับด ี  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : รอยละ 75 ของครูผูเขารวมนําเสนอผลงาน มีความพึงพอใจจากการเขารวม
กิจกรรม ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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4.แผนการดําเนินงาน กิจกรรม การบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก วงเงินงบประมาณ  1,542,800 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 -  250,000   250,000   500,000   250,000   250,000   500,000   200,000   200,000   1,200,000  

คน

เปาหมายดําเนินการ -  -         -         -          -           

งปม -  -         -         342,800   342,800   342,800     

คน

เปาหมายดําเนินการ -  -         -         -          -           

รวมทั้งสิ้น งปม - -  - - -  250,000  250,000  500,000  250,000  250,000  -  500,000  200,000  342,800  - 542,800  1,542,800  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

1. จัดอบรมความรูทางวิชาการและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

2. การจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการ

สอนทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียน

ที่จัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
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 06.00 งานบริการวชิาการ 

06.04 กิจกรรมสื่อสารองคกร 

 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานสื่อสารองคกร 
 

2. งบประมาณ                        867,000      บาท 

2.1 การตอนรบัผูมาเย่ียมชมโรงเรียน                                                    4,000      บาท 

2.2 กิจกรรมสปัดาหมหิดลวิทยานุสรณ                                               850,000      บาท 

2.3 คาตอบแทนวัสดุใชสอย                                                         13,000      บาท                         
 

 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

ภารกิจ  

1. ตอนรับ ประสานงาน และใหขอมูลการดําเนินกิจการของโรงเรียนแกบุคคลชาวไทยหรือ

หนวยงานภายในประเทศที่มาตดิตอและศึกษาดูงาน 

2. บันทึกภาพนิง่และวิดีโอ ออกแบบและจัดทําส่ือวิดีทัศนและเอกสาร เขียนขาว

ประชาสัมพันธและบทความ นําเสนอขอมูลผานเว็บไซตโรงเรยีน เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินกิจการของโรงเรยีนและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน 

3. ส่ือสารขอมูลกบับุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนิน

กิจการของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

วัตถุประสงคของภารกิจ : บุคคลชาวไทยหรอืหนวยงานภายในประเทศที่มาตดิตอและศึกษาดูงาน 

บุคลากรภายในองคกร รวมทั้งสาธารณชนไดรบัทราบขอมูลการดําเนินกิจการของโรงเรยีน ทั้งนี้ 

เพื่อประชาสัมพนัธการดําเนินกจิการของโรงเรยีนและเสริมสรางภาพลักษณทีด่ีของโรงเรียน 

 

3.1  การพัฒนาสื่อการศึกษา  ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : การผลิตส่ือการเรียนการสอน เผยแพรใหกับบุคลากรทางการศึกษา นกัเรยีน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และนักเรียนทั่วไป ไดเรียนรูบทเรียนในเรื่องตาง ๆ 

ตัวชี้วัด  : ผลิตส่ือการเรียนการสอนใหเปนไปตามตัวชี้วัดของโรงเรียน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  : ผลิตส่ือการเรียนการสอนไมนอยกวา 30 เรื่อง /ปงบประมาณ 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

3.2  การผลิตและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ แนะนําโรงเรียน สาขาวิชา และกิจการของ

โรงเรียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม 

1. ปรับปรงุขอมูลของโรงเรียนใหทันสมัย (up-to-date) 

2. สรางการรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริหารจดัการของโรงเรยีนในประเด็น

ที่หลากหลายมากขึ้น ผานชองทางใหม ๆ ที่เปนที่นิยมในปจจบุัน 

3. ผลิตส่ือเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการใหบรกิารศึกษาดงูานรูปแบบออนไลน  

 

ตัวชี้วัด  ผลิตหรือปรับปรุงส่ือวดิีโอแนะนําการดําเนินงานของโรงเรียน  

คาเปาหมายตัวชี้วัด ผลิตหรือปรับปรงุส่ือวิดีโอ 

    1.   วดิีโอแนะนําโรงเรยีน ความยาวไมเกนิ 7 นาที  โดยปรับปรงุขอมูลทุกภาคเรยีน 

    2.   จดัทําวดิีโอแนะนําสาขาวิชา ความยาวประมาณ 5 นาที จํานวน 6 คลิป  

    3.   วดิีโอสรปุกิจกรรมโรงเรยีน เชน Open House, ไหวครู, science fair, วันเกียรติยศ, สอบ

เขา ม.4 รอบ 1 และ 2  เปนตน ความยาว 3 นาที จํานวนอยางนอย 6  คลิป 

 

3.3 การจัดกจิกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานุสรณ  ก.ค. - ส.ค. 65 

เปาหมายกิจกรรม :  

      1.  นกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความสนใจในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ีไดเรยีนรูและพัฒนาทักษะจากกิจกรรมทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      2.   ผูปกครองและนักเรียนที่สนใจศึกษาตอโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ มีความรู ความเขาใจ 

ในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีน และชีวิตความเปนอยูของนกัเรยีนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ 

 

ตัวชี้วัด : ผูรวมกิจกรรมเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณมากยิง่ขึน้  

คาเปาหมายตัวชี้วัด : ผูรวมกิจกรรมเกดิความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ไมนอยกวารอยละ 90  โดยวัดผลจาก 

       1.กิจกรรมเกมชิงรางวัล โดยการสุมผูเลนจากผูรวมงาน 

       2.แบบทดสอบความรูเกีย่วกับกจิการของโรงเรียน(เปนสวนหนึ่งของแบบสอบถามการจัดงาน) 

 

3.4  การพัฒนาฐานขอมูลคลงัสื่อทรัพยากรดิจิทัล ต.ค.64-ก.ย. 65 

เปาหมายกิจกรรม : พัฒนาฐานขอมูลที่สามารถจดัการรูปภาพและกราฟกไดเปนหมวดหมู 

สามารถใหบรกิารสืบคนรูปภาพ (Photo) วิดีโอตนฉบับ (Footage) รวมถงึกราฟกและเทมเพลต 

(Graphic & Template) ที่เปนลิขสิทธิ์ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆของโรงเรยีน 

 

ตัวชี้วัด  : มีระบบฐานขอมูลจดัการและใหบรกิารสืบคนรูปภาพ (Photo) วดิีโอตนฉบับ (Footage) 

กราฟกและเทมเพลต(Graphic&Template) เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของร.ร. 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  

       1.  รูปภาพกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้น มีไมนอยกวา 30 รูปตอกิจกรรม ยกเวนการจัดกจิกรรม

ออนไลน มีไมนอยกวา 10 รูปตอกิจกรรม 

       2.  วดิีโอสรุปกิจกรรม มไีมนอยกวา 6 คลิป  

       3.  กราฟกและเทมเพลตที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธโรงเรียน หรอื

สําหรับการสรางส่ือการสอน  มีไมนอยกวา 300 รายการ 
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4. แผนการดําเนินงาน งานสื่อสารองคกร  วงเงินงบประมาณ   867,000 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 -      500     500     500        500     200     1,200  -    400     400    800     500        500        500     1,500      4,000     

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

ระยะเวลาดําเนินการ -     -     

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

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

ระยะเวลาดําเนินการ -     -     -     

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

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

ระยะเวลาดําเนินการ -     -     -     

งปม -      -      -     -     -         -     -     -     -    -      -     -     100,000  750,000  -     850,000   850,000 

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

ระยะเวลาดําเนินการ

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

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 500     500     1,000  2,000  800        1,500  800     3,100  800    500     2,000  3,300  2,000      2,000      600     4,600      13,000   

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

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 500    1,000 1,000 2,500 1,300    2,000 1,000 4,300 800   900    2,400 4,100 102,500 752,500 1,100 856,100 867,000 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

6. คาตอบแทนใชสอย วัสดุ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การตอนรับผูมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน

2. การจัดทําและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

3. การผลิตสื่อการเรียนการสอน

4. กิจกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานุสรณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
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07.00 งานตรวจสอบภายใน 
 

1. ผูรับผิดชอบ   ผูตรวจสอบภายใน 
 

2. งบประมาณ        265,000     บาท 
2.1 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ                                         127,500     บาท 
2.2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                                           17,500     บาท 
2.3 คาจางผูสอบบัญชี                                           120,000     บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ภารกิจ งานตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงคของภารกิจ : งานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ใหบริการตอผูบริหารและหนวยรับ

ตรวจในดานการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของการใช

จายเงิน รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย 

วิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 

3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม :  

     1. เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน  

     2. เพื่อใหทราบถงึการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ การดาํเนินงานเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และให

ขอเสนอแนะกรณีที่มีขอสังเกต  

     3. เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการเบกิจายเงนิที่ถกูตองกับผูเกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด :  1. รอยละของเรื่อง/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ 

             2. จาํนวนขอผิดพลาดในการเบกิจายเงินลดลงจากปที่ผานมา 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  1. รอยละ 100 

                            2. รอยละ 60 

3.2  การจัดทําแผนการตรวจสอบ ก.ค.65-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม :  มีแผนการตรวจสอบทีใ่ชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

โดยผานการอนมุัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตัวชี้วัด  : ระยะเวลาในการเสนอแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คาเปาหมายตัวชี้วัด : เสนอแผนการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดอืน

กันยายน 2565 
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ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

3.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต.ค.64-ก.ย.65 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ

และพิจารณาผลการตรวจสอบเปนรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด   

     1.  จํานวนครั้งทีจ่ัดประชุม  

     2.  จํานวนคณะกรรมการที่มาเขารวมประชุม 

คาเปาหมายตัวชี้วัด  

     1.   จดัประชุมไมนอยกวา 4 ครั้ง/ป 

     2.   มีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา 12 คน/ป 

3.4  การสรรหาบุคคลภายนอกเปนผูสอบบัญช ี พ.ค.65-ก.ค.65 

เปาหมายกิจกรรม : เพื่อใหไดบุคคลภายนอกมาเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของโรงเรยีน สําหรับงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผานความเห็นชอบ

จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพือ่ขอความเห็นชอบจากสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดนิ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด :  เสนอชือ่ผูสอบบัญชีตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในเดือน

กรกฎาคม 2565 
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4. แผนการดําเนินงาน กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน วงเงินงบประมาณ  265,000 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 3,500 - - 3,500 - 500 - 500 - 1,000 - 1,000 - 500 - 500 5,500 

ระยะเวลาดําเนินการ

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

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม 27,900 - - 27,900 - 27,900 - 27,900 27,900 - 27,900 55,800 - - 27,900 27,900 139,500 

ระยะเวลาดําเนินการ

งปม - 120,000 - 120,000 - - - - - - - - - - - - 120,000 

- 
   4.1 จางผูสอบบัญชี ปงบประมาณ พ .ศ. 2565

   4.2 สรรหาผูสอบบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 31,400 120,000 - 151,400 - 28,400 - 28,400 27,900 1,000 27,900 56,800 - 500 27,900 28,400 265,000 

4. การสรรหาบุคคลภายนอกเปนผูสอบบัญชี

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. การจัดทําแผนการตรวจสอบ

รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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08.00 คาใชจายบุคลากร 
 

1. ผูรับผิดชอบ   งานบุคคล 
 

2. งบประมาณที่ขอรบัการจัดสรร          105,589,900   บาท 
2.1  คาตอบแทน 101,889,900 บาท 

(1) เงินเดือนเจาหนาที่และลูกจาง 92,530,000 บาท 
(2) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,440,000 บาท 
(3) คาตอบแทนทีป่รึกษา 1,920,000 บาท 
(4) คาตอบแทนการเลิกจาง 446,400 บาท 
(5) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,553,500 บาท 

2.2  คาใชจายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล 3,700,000 บาท 
(1) คารักษาพยาบาลบุคลากร 2,000,000 บาท 

(2) คารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร 1,500,000 บาท 

(3) การศึกษาบุตร 200,000 บาท 

 
3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 

ภารกิจ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทน  
 1.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (200 คน : วัน) 
 ตัวชี้วัด : มีระบบภาระงานที่สะทอนผลการปฏิบัติงานจริง  
 เปาหมายการดําเนนิงาน : มีการทบทวนและปรับปรุงระบบภาระงานและเริ่มใชงาน

ระบบที่ปรับปรุงใหมในแตละรอบการประเมนิ 
ต.ค.64 – เม.ย.65 

2. ติดตามและปรับปรุงระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ  
 2.1  มีการติดตาม ปรับปรุงระเบียบ สวัสดิการตาง ๆ ของภาครัฐและประชาสัมพันธใน

บุคลากรทราบอยางสม่ําเสมอ 
(400 คน : วัน) 

 ตัวชี้วัด : บุคลากรมีความรูและเขาใจสิทธิประโยชนและสวัสดิการตามระเบียบของ
โรงเรียน 

 

 เปาหมายการดําเนนิงาน : รอยละ 100 ของบุคลากรไดรับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 
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4.1 แผนการดําเนินงาน คาตอบแทน      วงเงินงบประมาณ   101,889,900 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. เงินเดือนเจาหนาที่และลูกจางสัญญ

รายป

งปม

7,585,000      7,585,000      8,031,400             23,201,400       7,585,000      7,585,000      7,585,000      22,755,000       7,830,000      7,838,000      7,838,000      23,506,000       7,838,000      7,838,000      7,838,000      23,514,000       92,976,400        

เปาหมายดําเนินการ

2. เงินประจําตําแหนง งปม 120,000         120,000         120,000               360,000           120,000         120,000         120,000         360,000           120,000         120,000         120,000         360,000           120,000         120,000         120,000         360,000           1,440,000          

เปาหมายดําเนินการ

3. คาตอบแทนที่ปรึกษา งปม 160,000         160,000         160,000               480,000           160,000         160,000         160,000         480,000           160,000         160,000         160,000         480,000           160,000         160,000         160,000         480,000           1,920,000          

เปาหมายดําเนินการ

4. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งปม 455,100         455,100         455,100               1,365,300        455,100         455,100         455,100         1,365,300        469,800         470,300         470,300         1,410,400         470,800         470,800         470,900         1,412,500         5,553,500          

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 8,320,100     8,320,100     8,766,500           25,406,700     8,320,100     8,320,100     8,320,100     24,960,300     8,579,800     8,588,300     8,588,300     25,756,400      8,588,800     8,588,800     8,588,900     25,766,500      101,889,900     

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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4.1.2 แผนการดําเนินงาน คาใชจายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล 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. คารักษาพยาบาลบุคลากร งปม 500,000     500,000     500,000     500,000     2,000,000    

เปาหมายดําเนินการ

2. คารักษาพยาบาลครอบครัวของบุคลากร งปม 375,000     375,000     375,000     375,000     1,500,000    

เปาหมายดําเนินการ

3. คาการศึกษาบุตร งปม 100,000     -            100,000     -            200,000       

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 975,000    875,000    975,000    875,000    3,700,000    

รวม

-                                   100,000                   -                        

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

500,000                  500,000                            

3,700,000

975,000                875,000                         975,000                875,000                

500,000                   500,000                  

375,000                  375,000                            375,000                   375,000                  

100,000                  
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09.00  คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 
1.  ผูรับผิดชอบ   งานการเงินและบัญชี งานกิจการนักเรียน และงานสขุภาพอนามัย 

 

2. งบประมาณ                          31,680,000   บาท 

2.1   คาอาหาร (720 คน x 280 วัน x 80 บาท) 16,128,000 บาท 

2.2 คาใชจายสวนตัว (720 คน x 5,800 บาท) 4,176,000 บาท 

2.3 คาไฟฟา  2,016,000 บาท 

2.4 คานํ้าประปา  864,000 บาท 

2.5 คาซอมบํารุง  2,950,000 บาท 

2.6 คาซักรีดเสื้อผา  2,888,640 บาท 

2.7 คาตรวจสุขภาพประจําป (720 คน x 200 บาท) 144,000 บาท 

2.8 คาประกันอุบัติเหตุหมู (720 คน x 400 บาท) 288,000 บาท 

2.9 คาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 1,195,000 บาท 

2.10 คาใชจายอ่ืนๆ  1,030,360 บาท 
 

3. ภารกิจ เปาหมายในการดําเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปงบประมาณ 2565 
 

ภารกิจ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

1  ดําเนินการจายทุนการศึกษาใหกับนักเรยีนทุกคน ต.ค.64 -ก.ย.65 
 เปาหมาย : เพ่ือใหนักเรียนทกุคนที่ศึกษาอยูที่โรงเรียน ไดรับทุนการศึกษา  
 ตัวช้ีวัด : นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยูที่โรงเรียน ไดรับคาอาหารและคาใชจายสวนตัวตรงตาม

กําหนดเวลา 
 

 คาเปาหมายตัวช้ีวัด : โอนเงินคาอาหารและคาใชจายสวนตัวเขาบัญชีนักเรียนทุกคน ภายใน
สัปดาหแรกของเดือน 

 

2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน  เม.ย. 65 – ก.ค.65 
 เปาหมาย : เพือ่ใหนกัเรยีน และบุคลากรของโรงเรียนไดเรียนรู ตระหนกั และเห็นความสําคัญของ

การเฝาระวังสุขภาพอนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

 ตัวชี้วัด   : นักเรียน รอยละ 95 เขารับการตรวจสุขภาพประจําป  
 คาเปาหมายตัวชี้วัด : มีนกัเรยีนไดเรียนรู ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเฝาระวังสุขภาพ

อนามัยสวนบุคคล และความจําเปนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยการเขารับการตรวจ
สุขภาพประจําป รอยละ 95 ขึน้ไป 

 

3 กิจกรรมทําประกันอุบัติเหตุหมู นักเรียน มี.ค.65 – มิ.ย.65 
 เปาหมาย : เพือ่ใหนกัเรยีนมีหลักประกัน เมือ่เกิดอุบัตเิหตใุนโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
 ตัวชี้วัด  : นักเรียนทุกคนไดรับการประกันอุบัติเหต ุ  
 คาเปาหมายตัวชี้วัด:มีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสําหรับนักเรียนทุกคน  
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5.แผนการดําเนินงาน คาใชจายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา       วงเงินงบประมาณ   31,680,000  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 -         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       

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

งปม -         1,656,000   -            1,656,000   -             -             288,000     288,000      -          -            2,232,000   2,232,000   -             -            -             -               4,176,000         

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

งปม -         -            -            -            252,000      252,000      252,000     756,000      252,000    -            252,000      504,000     252,000      252,000      252,000      756,000        2,016,000         

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

งปม -         -            -            -            108,000      108,000      108,000     324,000      108,000    -            108,000      216,000     108,000      108,000      108,000      324,000        864,000           

เปาหมายดําเนินการ (ระบุชวงเวลา) -            -             -            -                  

งปม 150,000   200,000     260,000      610,000     260,000      260,000      260,000     780,000      260,000    260,000      260,000      780,000     260,000      260,000      260,000      780,000        2,950,000         

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

6. จายคาใชจายอื่น งปม 50,000     50,000       70,000       170,000     449,440      449,440      688,960     1,587,840    160,160    482,000      241,360      883,520     437,200      449,440      823,000      1,709,640      4,351,000         

      6.1  ผาปูที่นอน + ปลอกหมอน + หมอน -         -           -           -           -            -            264,000    264,000     -         -           -            -           -            -            -            -              264,000           

    6.2  คาซักรีดเสื้อผา -         -           379,440      379,440     354,960    1,113,840   110,160   -           171,360     281,520    367,200      379,440     746,640     1,493,280     2,888,640        

    6.3  คาประกันอุบัติเหตุและคาตรวจ -         -           -           -           -            -            -           -            -         432,000     -            432,000    -            -            -            -              432,000           

    6.4  เงินสํารองจาย (คาพยาบาลนอก

เวลาและกิจกรรมอื่นๆ)

50,000    50,000      70,000       170,000     70,000       70,000       70,000      210,000     50,000     50,000       70,000       170,000    70,000       70,000       76,360       216,360        766,360           

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

7.คาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันโควิด

งปม -         -            -            -            520,000      485,000      160,000     1,165,000    -          30,000       -            30,000       -             -            -             -               1,195,000         

   7.1 Gel/Mask/Cleanning -         -           -           -           35,000       35,000      70,000       30,000       30,000      -              100,000           

   7.2 ATK (250 THB/kit *720 person 

*4 times

-         -           360,000      360,000     720,000     -           -              720,000           

   7.3 ATK Staff 250*(150+100)*6times -         -           -           -           125,000      125,000     125,000    375,000     -           -              375,000           

เปาหมายดําเนินการ -            -             -            -                  

รวมทั้งสิ้น งปม 200,000 4,440,400 2,115,600  6,756,000 3,375,040  3,224,840  2,275,360 8,875,240  780,160  772,000    5,627,760  7,179,920 2,842,800  2,855,040  3,171,000  8,868,840    31,680,000     

1. จายคาอาหารนักเรียน

(720 คน x 280 วัน x 80 บาท)

2. จายคาใชจายสวนตัว

(720 คน x 5,800 บาท)

3. จายคาไฟฟา

4. จายคาน้ําประปา

5. จายคาซอมบํารุง

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมกิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2
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10.00  คาสาธารณูปโภค 

 

1.  ผูรับผิดชอบ   งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ และงานอาคารสถานที ่

 

2.  งบประมาณ  6,190,000    บาท 

 2.1 คาไฟฟา  5,150,000 บาท 

 2.2 คานํ้าประปา                                         700,000    บาท 

 2.3 คาโทรศัพท                                          264,000    บาท 

 2.4 คาไปรษณยี                                         76,000    บาท 

 

 

3. ภารกิจ  

ภารกิจ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ดําเนินการเบิก-จายคาสาธารณปูโภค ภายใน 4 วันทําการ นับจากไดรับการอนุมัติใหเบกิจาย ต.ค.64 – ก.ย.65 

 แผนงาน เบิก-จายคาสาธารณูปโภคภายใน 4 วนัทําการ นับจากไดรับการอนุมตัิเบิกจาย  

 ตัวชี้วัด เบกิ-จายคาสาธารณูปโภค ไมเกิน 4 วนัทําการ หลังจากไดรับการอนมุัติ 

ใหเบกิจาย 
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5. แผนการดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค 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. คาไฟฟา

   

งปม 300,000       300,000   300,000   900,000     300,000   450,000   450,000   1,200,000   450,000   450,000   500,000   1,400,000   550,000  550,000   550,000   1,650,000   5,150,000   

ผูรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี

เปาหมายดําเนินการ

งปม 70,000        70,000     70,000     210,000     70,000     40,000    40,000     150,000     40,000     80,000     100,000   220,000     40,000    40,000     40,000    120,000     700,000     

เปาหมายดําเนินการ

งปม 22,000        22,000     22,000     66,000       22,000     22,000    22,000     66,000       22,000     22,000     22,000    66,000       22,000    22,000     22,000    66,000       264,000     

เปาหมายดําเนินการ

งปม 4,000          4,000      4,000      12,000       10,000     4,000      10,000     24,000       10,000     4,000      4,000      18,000       4,000      10,000     8,000      22,000       76,000       

เปาหมายดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น งปม 396,000     396,000  396,000  1,188,000 402,000  516,000  522,000  1,440,000  522,000  556,000  626,000  1,704,000  616,000 622,000  620,000  1,858,000  6,190,000  

ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

กิจกรรม/

แผนการดําเนินงาน

2. คาน้ําประปา

1) เบิก-จายคาน้ําประปาภายใน 4 วันทําการนับจาก

ไดรับการอนุมัติใหเบิกจาย

ผูรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี

3. คาโทรศัพท

1) เบิก-จายคาโทรศัพทภายใน 4 วันทําการนับจาก

ไดรับการอนุมัติใหเบิกจาย

ผูรับผิดชอบ : งานพัสดุ

4. คาไปรษณีย

1) เบิก-จายคาไปรษณียภายใน 4 วันทําการนับจาก

ไดรับการอนุมัติใหเบิกจาย

ผูรับผิดชอบ : งานสารบรรณ

6,190,000             

ไตรมาส 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบติังานงบลงทุน 

ครภุณัฑ ์ส่ิงก่อสรา้ง 
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11.00 ครุภัณฑการเรียนการสอน/ครุภัณฑคอมพิวเตอร/ครุภัณฑโสตทัศนปูกรณ/ครุภัณฑการแพทย 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 อุดมการณ และเป าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนไปสูการเปนนักวิจัย   
นักประดิษฐคิดคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนํา ของนานา
ประเทศและมีจิตวิญญาณมุงมุนพฒันาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาต ิสามารถสรางองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ชวยพัฒนาประเทศชาติใหสามารถดํารงอยูและ
แขงขันไดในประชาคมโลก  เปนสังคมผูผลิตที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น  สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  สังคมแหง
คุณภาพและการแขงขันและสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน 
 การจะพัฒนานักเรียนไปสูเปาหมายดังกลาวได  ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะตองเปนตนแบบในทั้งใน
ดานการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการทําวิจัย  ครูของโรงเรียนจํานวนมากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (อีกจํานวนหนึ่งกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก) มีศักยภาพและความมุงมั่น
ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงและทํางานวิจัยที่มีคุณภาพเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัย
ของอาจารยมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยในศูนยวิจัยตาง ๆ 
  เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกรและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
จึงควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเครื่องแมขายที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถบริหารจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีและแมนยํา มีสวนชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานแบบออนไลน ทําใหการเผยแพรความรูและวิทยาการใหม ๆ 
เกิดขึ้นและเปนไปอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว ในสวนของการสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทันตอการ
นําไปใชไดนั้นตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพพกพาสะดวกและเพียงพอสําหรับใชเปนเครื่องมือในการสรางและ
พัฒนาส่ือรวมถึงการเผยแพรองคความรูได  ดังนั้นเพื่อใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดทาํโครงการจัดหาครุภัณฑขึ้น 

 
2.  เปาหมาย  
 1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยซอฟแวรที่ชวยวางแผนและจัดการฐานขอมูลองคกร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) ที่จะนําไปสูระบบ MIS และรองรับการพัฒนาระบบงานไปสูระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (DES) และสนับสนุนผูบริหาร (EIS)  
 2. มีเครื่องแมขายเพียงพอตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเครือขายเสมือนภายในสามารถ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลนไดอยางปลอดภัยและมีจํานวนลิขสิทธิ์เพียงพอตอการใชงาน 
  3. มีระบบสายสัญญาณที่พรอมใชงาน พรอมโครงสรางสําหรับแนวทางการเดินสายหลักที่ชัดเจน เพียงพอและ
เปนระเบียบ 
  4. มีชุดการจัดการเรียนการสอนประจําทุกสาขาวิชาในหองเรียนรวม รองรับจํานวนนักเรียนไดถึง 120 คน และ
ชุดการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการพรอม LED TV และอุปกรณประกอบครบถวน 
  5. มีเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อใชสําหรับการผลิตส่ือการสอนและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 6. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดรับการบริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยายามเบื้องตนที่ถูกตอง
ทันทวงท ี
   
3.  งบประมาณที่ใช  15,121,000.00  บาท  (สิบหาลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
     ใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอน/ครุภัณฑคอมพิวเตอร/ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ/ครุภัณฑ
การแพทยใหกับสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ  ตามรายละเอยีดดังนี้ 
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1. ครุภัณฑการเรียนการสอน 485,000 บาท 

 สาขาวิชาฟสกิส 189,000 บาท 

 1. เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตโวลตสูง(Van de Graaff)พรอมอุปกรณ  7 ชุด 189,000 บาท 
    

 สาขาวิชาเคมี 246,000 บาท 

 1. เครื่องชัง่เล็ก  24 ตัว            30,000  บาท 

 2. Hotplate และ stirrer 5 ชุด          100,000  บาท 
 

3. หัววัด Go Direct pH  9 ชุด            68,000  บาท 

 4. หัววัด Go direct Temperature 8 ชดุ            48,000  บาท 
    

 สาขาวิชาชวีวทิยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 50,000 บาท 

 1. หมอสูญญากาศและเครื่องปมสูญญากาศ 1 เครื่อง             8,000  บาท 

 2. อางลอยชิ้นเนือ้Water bath WB177o 1 เครื่อง           42,000  บาท 

    

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11,620,000 บาท 

 1. คอมพิวเตอรพกพา 25 เครือ่ง         650,000  บาท 

 2. ปรับปรงุระบบสายสัญญาณ ระยะที่ 2 (อาคาร 5 - 9) 4,800,000 บาท 

 3. โครงการจัดหาซอฟตแวรวางแผนทรัพยากรองคกร ระยะที่ 2       5,000,000  บาท 

 4. โครงการพัฒนาวิดีโอส่ือการสอน        1,170,000  บาท 

 

3. ครุภัณฑโสตทัศนปูกรณ 3,000,000 บาท 

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน       3,000,000  บาท 

    

4. ครุภัณฑการแพทย 16,000 บาท 

 1. ฉากกั้น 3  ตอน โครงสรางสแตนเลส 2 ชุด 11,500 บาท 

 2. เปลสนามพันได 2 ตอน 1 ชุด 2,500 บาท 

 3. ไมวัดสวนสูงแบบมีฐาน 1 ชุด 2,000 บาท 
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12.00 ปรบัปรุงอาคารสถานทีท่ั่วไป 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ยังมีไมเพียงพอ และมีบางสวนเกิดความชํารุดทรุดโทรม 

จะตองปรับปรุงใหดีขึ้น ในปงบประมาณ 2565 เห็นควรใหมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการพิเศษเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลาย สําหรับผูบริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 

2. เปาหมาย 

 เพ่ือใหอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของโรงเรียนมีความพรอมในการใชงาน พรอมทั้งใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

 

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3.1 มีเหตุขัดของที่สงผลใหอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนไม

พรอมใชงาน นอยกวา 2 ครั้งตอไตรมาส 

3.2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอความพรอมของระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร สํานักงาน หอง

ทํางาน อุปกรณและครุภัณฑสํานักงานพ้ืนฐาน 

 

4. งบประมาณที่ใช   35,690,000.00 บาท  (สามสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน)  

 1.* คาออกแบบอาคารหอพัก     9,080,000  บาท 

 2. งานจัดจางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค    900,000  บาท 

 3. ปรับปรุงหองเรียนอาคารฯ 1 ช้ัน6-7และหองเรียนอาคารฯ 2 ช้ัน 7     1,160,000  บาท 

 4. ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าอาคาร 1 ช้ัน 2-7 และ อาคาร 3 ช้ัน 1-7        900,000  บาท 

 5. ปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟา อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3  2,000,000  บาท 

 6. ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8  5,500,000  บาท 

 7. ปรับปรุงสนามหนาเสาธง  1,050,000  บาท 

 8. ปรับปรุงระบบนํ้าบริโภคภายในโรงเรียน  2,300,000  บาท 

 9. ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร 7 และ 8  1,000,000  บาท 

 10. งานปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก 1,300,000 บาท 

 11. ซอมบํารุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน 10,500,000  บาท 

 

หมายเหตุ  * รายการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลป 2565 
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	ค่าเป้าหมาย :  มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ริิเริ่มโดยนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

	ADP6192.tmp
	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ

	ADP57.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADP84BD.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADP1C9C.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADP751E.tmp
	แผนค่ายเตรียมความพร้อม

	ADP4F6E.tmp
	แผนค่ายเตรียมความพร้อม

	ADP3AAB.tmp
	แผนการดำเนินงาน

	ADPDE51.tmp
	03.00 กลุ่มงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
	1.  ผู้รับผิดชอบ   งานวิชาการ
	3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	2. ตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-     วิทยาศาสตร์     ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-     วิทยาศาสตร์ ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด สำหรับปีการศึกษา 2565
	6. ตัวชี้วัด ความสามารถทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของนักเรียน     ม. 4 ของโรงเรียน     ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  ผลประเมินรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน ม. 4 ทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

	ADP4E92.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADPF5C3.tmp
	03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.02 งานวิชาการ
	03.02.01 กิจกรรมงานวิชาการ
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิชาการ
	2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	1. งานทะเบียน  การบันทึกประวัตินักเรียน  การลงทะเบียนเรียน
	2. ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
	3. จัดตารางสอน  และจัดตารางสอบ
	4. รวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของสาขาวิชาต่าง ๆ
	5. รวบรวมและประมวลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้ง  การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
	6. รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
	7. จัดทำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
	8. ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
	9. ประสานกับหน่วยงานภายนอกทางด้านการศึกษา  เช่น  การส่งข้อมูลสารสนเทศให้กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสอบ O-NET
	10. การบริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  การประชุม  ข้อสอบ
	2. หลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษา
	3. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562
	1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	2. ความพึงพอใจของตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม
	3. จำนวนนักเรียนที่สนใจจะสมัครในหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 
	1. นักเรียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตรที่สอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้บรรยากาศของการทำวิจัย
	2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้บรรยากาศของการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

	ADPCBED.tmp
	4_แผนการดำเนินงาน

	ADP6D32.tmp
	03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.02 งานวิชาการ
	03.02.02 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณ                   955,000 บาท
	2.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน                                         340,000 บาท
	2.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
	สำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ                605,000 บาท
	2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน       ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน                                                10,000 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม
	2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำโครงงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
	3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้จัดบรรยายพิเศษหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียน
	4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม
	1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80
	2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำโครงงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงงาน
	3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้จัดบรรยายพิเศษหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 5 คน
	4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 1 โครงการ

	ADP462F.tmp
	06.01.01

	ADP1463.tmp
	03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.02 งานวิชาการ
	03.02.03  กิจกรรมการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงาน
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณ         520,000 บาท
	2.1 การเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์    340,400 บาท
	2.2 การเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ                   55,600 บาท
	2.3 การเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายวิชาการ     124,000 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564
	2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ
	1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและ
	นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เวที
	2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เวที

	ADPEDFD.tmp
	06.01.02

	ADP2F3B.tmp
	03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.02 งานวิชาการ
	03.02.04 การเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ
	1.  ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณ         135,000 บาท
	2.1 การเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair (รูปแบบออนไลน์)
	2.2 การเข้าร่วมงาน International Student  Science Fair
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน               100,000 บาท
	- ค่าสมาชิกรายปี ISSN       35,000 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	3. การจัดประชุม (Principals’ Meeting) ระดับทวิภาคีระหว่างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน

	ADP8414.tmp
	06.01.03

	ADP9CDB.tmp
	03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน
	03.02 งานวิชาการ
	03.02.05 กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานวิเทศสัมพันธ์
	2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร             90,000 บาท
	2.1 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำนักเรียนและครูเข้าร่วม
	กิจกรรมในต่างประเทศและดูแลต้อนรับคณะชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษาดูงานและ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึก)
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

	ADP7720.tmp
	06.01.04

	ADPF993.tmp
	งานกิจการนร.

	ADP7E8C.tmp
	งานกิจการนร.

	ADP6900.tmp
	งานสุขภาพ&โภชนาการ

	ADPCAD1.tmp
	แผน 2565

	ADPDD8E.tmp
	พัฒนาบุคลากร

	ADP584D.tmp
	คชจ.ดำเนินการ

	ADPF868.tmp
	05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	05.01 ศูนย์คอมพิวเตอร์
	1. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	2. งบประมาณ              2,660,000 บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	ภารกิจ
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ
	ต.ค. 64–ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : รอยละของปริมาณการใชงานเครือขายสูงสุดตอปริมาณแบนดวิดทที่มีทั้งหมด
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ≤70
	มี.ค.65–เม.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม :มีโดเมนเนมที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ
	มิ.ย.65–ก.ค. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบเข้ารหัสเว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
	ตัวชี้วัด : เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ
	พ.ย. 64
	เป้าหมายกิจกรรม : มี IP Address เป็นของหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการได้
	ตัวชี้วัด : มีหมายเลข IP Address เพียงพอต่อการใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
	ธ.ค. 65
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ : โรงเรียนมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบสนับสนุนห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100
	มี.ค. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100
	เม.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100
	ต.ค.64–ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
	ต.ค.64–ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 
	ต.ค.64–ก.ย. 65
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ต.ค.64–ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
	ต.ค.64–ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด: ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 
	ต.ค.64–ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม:มีสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	ตัวชี้วัด : ร้อยละของสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :ร้อยละ 100 
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ :เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเทคโนโลยีเทียบเท่า Certificate ที่ได้รับการยอมรับ
	ต.ค.64 –ก.ย. 65
	เป้าหมายกิจกรรม :บุคลากรมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเทียบเท่ามาตรฐาน Certificate ที่ได้รับการยอมรับ
	ตัวชี้วัด :บุคลากรทุกคนมีทักษะเทคโนโลยีเทียบเท่า Certificate ที่ได้รับการยอมรับ
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

	ADPB1D7.tmp
	งานศูนย์คอมพิวเตอร์

	ADPA330.tmp
	ศูนย์วิทยบริการ

	ADP673F.tmp
	05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
	05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ
	1. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	2. งบประมาณ 
	2.1 ค่าประกันภัยรถยนต์
	2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
	2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
	2.4 ค่าซ่อมบำรุงดูและรักษารถยนต์ส่วนกลาง
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

	ADP1739.tmp
	05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
	05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่
	1. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
	2. งบประมาณ                    16,288,000   บาท
	3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	ภารกิจ
	ภารกิจ : ดำเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค ระบบรักษาความ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการแก่บุคลากรของ โรงเรียน ตลอดจนให้บริการแก่ ชุมชน บุคคล และหน่วยงานภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ :  สามารถบริหารจัดการและดำเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีสภาพร้อมใช้งาน
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม
	ตัวชี้วัด  : อาคารสถานที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : สำรวจ ออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีสภาพร่มรื่น สวยงาม 
	ตัวชี้วัด : ปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หรือสรุปผลงาน ซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการขอใช้บริการ หรือจากการสำรวจ อาคารสถานที่ต่าง ๆ
	ตัวชี้วัด  : ระบบปรับอากาศมีสภาพพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในระดับ ไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์ เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
	ตัวชี้วัด  : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักภายในโรงเรียน         ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
	ตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าหลักภายในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม:มีการดำเนินการบำรุงดูแลรักษาดูแลระบบน้ำดื่ม เดือนละไม่น้อยกว่า1ครั้ง
	ตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาระบบน้ำ ดื่มให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการวางแผนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  ประจำเดือน และสรุปผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	ตัวชี้วัด  : อาคารสถานที่มีความสะอาดพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
	ตัวชี้วัด:โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการวางแผนดูแลรักษาสนาม สวน ต้นไม้และสภาพ แวดล้อมภายในโรงเรียนประจำเดือน และสรุปผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
	ตัวชี้วัด : ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีสภาพร่มรื่น สวยงาม
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการป้องกันหรือกำจัดปลวก นก หนู ยุง และแมลง        เดือนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
	ตัวชี้วัด : ร.ร.มีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการกำจัดปลวก นก หนู ยุงและแมลง 
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป
	ต.ค.64 – ก.ย.65
	เป้าหมายกิจกรรม
	ตัวชี้วัด : ระบบป้องกันภัยสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

	ADPD8F2.tmp
	อาคารสถานที่ยานพาหนะ

	ADPE1B.tmp
	งานพัสดุ

	ADP2B27.tmp
	การขยายผล

	ADP2C21.tmp
	การพัฒนาความรู้

	ADP3F7.tmp
	หน่วยงานภายนอก

	ADPF1D5.tmp
	06.00 งานบริการวิชาการ
	06.04 กิจกรรมสื่อสารองค์กร
	1. ผู้รับผิดชอบ   งานสื่อสารองค์กร
	2. งบประมาณ                        867,000      บาท
	2.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน                                                    4,000      บาท
	2.2 กิจกรรมสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์                                               850,000      บาท
	2.3 ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย                                                         13,000      บาท
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