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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการมหาชน ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหการพิจารณาผลการประเมินองคการมหาชนและ
ผูอํานวยการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการผลการประเมินฯ ฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวใน
แบบประเมินองคการมหาชนและขอเสนอแนะเพิม่เติมของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 2 
สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวย 5 องคประกอบ  และสวนที่ 2 การประเมิน
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ซึ่งการประเมินของแตละองคประกอบมีทั้งสิ้น 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  

สวนที่  จํานวนตัวชี้วัด 
สวนที่ 1 การประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  10 
องคประกอบที่ 1 : Functional Based 3 
องคประกอบที่ 2 : Agenda Based 2 
องคประกอบที่ 3 : Area Based - 
องคประกอบที่ 4 : Innovation Based 4 
องคประกอบที่ 5 : Potential Based 1 
สวนที่ 2 การประเมินผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  4 
องคประกอบที่ 1 : Extra  Assignment  3 
องคประกอบที่ 2 : สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ 1 

รวม 14 
 

 สําหรับขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด โรงเรียนไดจัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปนพื้นฐานใน
การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
                   รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                    กันยายน พ.ศ. 2560 



สารบัญ 
 

            หนา 
คํานํา              ก 
 แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ                      1 
 สวนที่ 1 : การประเมินองคการมหาชน                    
 ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชาการ                     2 
 รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                 4 
 สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ          6 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด องคประกอบที่ 1-5                 8 

องคประกอบที่ 1 Functional Based 
1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร- 
ประยุกตและเทคโนโลย ี         9 

1.1.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน     10 
1.2 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร  

โดยผูทรงคุณวฒุิภายนอก ในระดับดีข้ึนไป        11 
1.3 ผลสาํเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการ 

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียน 
การสอนนักเรียนหองพเิศษวิทยาศาสตรสงักัด สพฐ. โดยผูประเมินภายนอก     12 

องคประกอบที่ 2 Agenda Based           
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรูความเขาใจแกประชาชน    14 
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเดน็ขาวทีท่ันตอสถานการณ       20 

2.2 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสเต็ม 24 เร่ือง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560   22 
องคประกอบที่ 3 Area Based                      - 
องคประกอบที่ 4 Innovation Based           

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพฒันาการใหบริการ     24 
4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ       27 
4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ         31 
4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน        42 

องคประกอบที่ 5 Potential Based 
5.1 ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน        91 

 
  
          



 สวนที่ 2 : การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน                  
 ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชาการ                   95 
 รายละเอียดประกอบการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560               97 
 สรุปผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ          99 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดของผูอํานวยการ                 

องคประกอบที่ 2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการ (Performance) 
2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน     

2.1.1.1 มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน 
ชั้น ม. 4 ปการศึกษา 2560      100 

2.1.1.2 มีการพัฒนาครูเก่ียวกับองคความรูและวิธีการทํางาน   102 
2.1.1.3 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   103 
2.1.1.4 ดําเนินการตามแผนโครงการความรวมมือเปนโรงเรียนศูนยเครือขาย 

ในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู 
โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  
อยางมีประสทิธิภาพ       105 

2.1.1.5 ดําเนินการตามแผนโครงการพฒันาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาํหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที ่
จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ 106 

2.1.2 การประเมินองคกร         
2.1.2.1 การดําเนินการตามตัวชีว้ัดสาํนกังาน ก.พ.ร.     - 

2.1.3 งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายงาน        
2.1.3.1 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการ 

องคกรใหเกิดประสิทธภิาพมากข้ึน      107 
 

องคประกอบที่ 2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 
2.2.1 ภาวะผูนํา         112 
2.2.2 วิสัยทัศน         115 
2.2.3 การวางกลยุทธ        117 
2.2.4 ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน       118 
2.2.5 การควบคุมตนเอง        119 
2.2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน      120 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตนและรศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 
 

รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2560 
 

องคการมหาชน 
Functional 

Based 
Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน ITA 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    -      

 
 

ชื่อผูอํานวยองคการมหาชน 

Performance 

Competency 
สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน 
ITA สัญญาจาง 

การประเมิน
องคกร 

งานที่
คณะกรรมการ

มอบหมาย 

ผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ        

สรุปรายงาน ณ 30 กันยายน 2560 
 
 

ผลประเมิน  หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวช้ีวัดท่ีผานการประเมินสูงกวารอยละ 67) 

  หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวช้ีวัดท่ีผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50-67) 

  หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดท่ีผานการประเมินตํ่ากวารอยละ 50) 

 

สรุปผลประเมิน  หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน 

  หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่
ประเมินแตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย 

 
 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่ง (แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) 
ประเด็นการปรับปรุง ไดแก องคการมหาชน F มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบ Agenda Based 

 
ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
        
 
          รศ.ดร.ศักรินทร  ภูมิรัตน 
             ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลิวทยานุสรณ 
                 (ผูประเมิน) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 
 

การประเมินองคการมหาชน 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 

Functional 
Based 

Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผลประเมิน
องคการมหาชน 

คะแนน 
ITA 

  -        

 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1. Functional 
Based 

1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    

 1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 

รอยละ 98.60 
(231/234คน) 

รอยละ 
99.15 

(232/234คน) 

 สูงกวา
เปาหมาย 

 1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

รอยละ 10.25 
(24/234 คน) 

รอยละ 
10.25 

(24/234คน) 

 เปนไป
ตาม

เปาหมาย 
 1.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร 

โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
รอยละ 75 รอยละ 

79.17 

 สูงกวา
เปาหมาย 

 1.3 ผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนา
ความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียน
หองพิเศษวิทยาศาสตรสังกัด สพฐ. โดยผูประเมินภายนอก  

รอยละ 83  รอยละ 
87.50 

 สูงกวา
เปาหมาย 

2. Agenda 
Based 

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน     
2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรู 

ความเขาใจแกประชาชน 
รอยละ 100 รอยละ 100  เปนไป

ตาม
เปาหมาย 

 2.1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นขาวท่ีทันตอสถานการณ รอยละ 100 รอยละ 100  เปนไป
ตาม

เปาหมาย 

 2.2 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 24 เรื่อง 
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

24 เรื่อง 24 เรื่อง  เปนไป
ตาม

เปาหมาย 

3. Area Based - - - -  

4. Innovation 
Based 

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และ
องคการมหาชน
เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการ
องคการมหาชน

ภายใน 
ป งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

รอยละ 86.8  สูงกวา
เปาหมาย 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

 4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอยละ 96  รอยละ 100  สูงกวา
เปาหมาย 

 4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 4 คะแนน - - ก.พ.ร.
ประเมิน 

 4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน :
นวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

เปนไปตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

เปนไปตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

- เปนไป
ตาม

เปาหมาย 

5. Potential 
Based 

การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ : 
จัดอบรมใหความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนแกครู นักวิชาการ ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ผูเขารวมอบรม
จํานวน 300 คน  

และมีผลการ
ประเมินความรู
หลังเขารับการ

อบรมระดับดีขึ้น
ไปรอยละ 75 

 

ผูเขารวม
อบรมจํานวน 
603 คน และ

มีผลการ
ประเมิน

ความรูหลัง
เขารับการ

อบรมระดับดี
ขึ้นไปรอยละ

90.76 

 สูงกวา
เปาหมาย 

 
 
ผลประเมินรายตัวชีว้ัด  หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน) 

  หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (ไมผาน) 

 
ผลประเมิน รายองคประกอบ  หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวช้ีวัดท่ีผานการประเมินสูงกวารอยละ 67) 

  หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวช้ีวัดท่ีผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50-67) 

  หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดท่ีผานการประเมินตํ่ากวารอยละ 50) 

 
สรุปผลประเมิน
ภาพรวม 

 
หมายถึง ระดบัคุณภาพ เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดบัสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบทีป่ระเมิน 

  หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่
ประเมินแตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับตํ่ากวาเปาหมาย 

 
 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่ง (แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) 
ประเด็นการปรับปรุง ไดแก องคการมหาชน F มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบ Agenda Based 
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รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการฯ นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน  
งานประจํา งานตามหนาท่ีปกติ 
หรืองานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค
การจัดต้ังองคการมหาชน)  
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based) 

1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ี
ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร-
ประยกุตและเทคโนโลย ี

รอยละ 98.60 
(231/234คน) 

รอยละ 99.15 
(232/234คน) 

 - 

1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

รอยละ 10.25 
(24/234 คน) 

รอยละ 10.25 
(24/234 คน) 

 - 

1.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 75 รอยละ 79.17   

1.3 ผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ
ตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตรสังกัด สพฐ. โดยผูประเมิน
ภายนอก  

รอยละ 83  รอยละ 87.50  - 

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) 

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน 

    

2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสราง ความรูความเขาใจ
แกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 100  - 

2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวท่ี
ทันตอสถานการณ 

รอยละ 100 รอยละ 100  - 

 2.2 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
สะเต็ม 24 เรือ่ง ภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

24 เรื่อง 24 เรื่อง  - 

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด หรือการบูรณา
การการปฏิบัติงานหลายพ้ืนท่ี
หรือหลายหนวยงาน (Area 
Based) 

 
 

- - - - - 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบริการประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ (Innovation 
Based)   

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ 
ความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และ
องคการมหาชน
เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงาน

ตามผลการ
สํารวจของ

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการ
องคการมหาชน

ภายใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

รอยละ 86.8  - 

 4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใช
จายเงิน 

รอยละ 96  รอยละ 100  - 

 4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล
กิจการ 

4 คะแนน ก.พ.ร.
ประเมิน 

- - 

 4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหนวยงาน : นวัตกรรมสงเสิรมและ
จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

เปนไปตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

เปนไปตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

 - 

5. ศักยภาพในการเปนสวนราชการ
ท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล (Potential Based) 
ประกอบกับผลการประเมินโดย
องคกรภายในและภายนอก
ประเทศ 

5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ : จัดอบรมให
ความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนแกครู 
นักวิชาการ ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ผูเขารวมอบรม
จํานวน 300 
คน และมีผล
การประเมิน
ความรูหลังเขา
รับการอบรม
ระดับดีขึ้นไป
รอยละ 75 

ผูเขารวม
อบรมจํานวน 
603 คน และ

มีผลการ
ประเมิน

ความรูหลัง
เขารับการ

อบรมระดับดี
ขึ้นไปรอยละ

90.76 

 - 
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สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

ตามที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 5/2559 เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 กําหนดใหมีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ภารกิจพื้นฐานฯ 
(Functional Based) หลักภารกิจยุทธศาสตรฯ (Agenda Based) หลักภารกิจพื้นที่ /ทองถ่ินฯ (Area Based) 
หลักการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation Based) และศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรฯ (Potential Based) นั้น 

จากการประเมินดังกลาวโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ดําเนินงานสําคัญในแตละองคประกอบได ดังนี้ 

1. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที ่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ  นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) 
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดหลัก (1) ตัวชี้วัดระดับผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยมีตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดรอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีสามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีในที่นี้หมายถึง การศึกษาตอของนักเรียนใน
โรงเรียนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตรพืน้ฐาน วิทยาศาสตรการแพทย 
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร เปนตน อีกทั้งโรงเรียนยัง
ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน  
สรางองคความรูใหม ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนดานดังกลาวใหแกสังคมและประเทศชาติ ที่มีความขาดแคลนอยาง
รุนแรง และตัวชี้วัดรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมาย (2) ตัวชี้วัดรอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับ
ดีข้ึนไป โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากการเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่
ดี ซ่ึงนักเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากนักวิจัย ที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย รวมทั้ง
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับนักวิจัยของหนวยงานที่ทํางานวิจัยตาง ๆ 
ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการติดตอกับนักวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เชน การเปนที่ปรึกษาในการ
ทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหดาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และบุคลากรทุกฝายเห็นความสําคัญของการสงเสริมให
นักเรียนรวมทําโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัยภายนอกเพื่อใหโครงงานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน และ (3) 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรสังกัด สพฐ. โรงเรียน
สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 87.50 ที่ครูผูสอนในกลุมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และคอมพิวเตอรสามารถนําองคความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน แสดงให
เห็นวาการจัดอบรมในคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานไดสูงกวา
เปาหมาย 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

                                                                                                    

                                                                                                                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 7 -  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

2. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโนบายเรงดวน หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดหลัก คือ (1) ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจ
แกประชาชน โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย และ (2) ตัวชี้วัดพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
สะเต็ม 24 เร่ือง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย จํานวน 24 เร่ือง 
เชนเดียวกัน โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามภารกิจหลักยุทธศาสตรไดเปนไปตามเปาหมาย 

3. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Base) โรงเรียนไมมีการดําเนินการดานนี้ 

4. ดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบ ริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้ งการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดหลัก คือ (1) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวมของผูรับบริการในงานดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียนของโรงเรียน  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว  (2) ตัวชี้วัดรอยละของการเบิกจายตามแผนการใช
จายเงิน โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนการใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ เปนตัวชี้วัดบังคับ
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และ (4) 
ตัวชี้วัดขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน : นวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการดานการ
บริการจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการไดสูงกวาเปาหมาย 

5. ดานการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล (Potential Based) ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : จัดอบรมใหความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนแกครู นักวิชาการ ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวา
เปาหมายเนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนตนแบบ มีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ใน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนความเปนเลิศในดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร และมีพันธกิจที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับโรงเรียนและ
หนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งโรงเรียนมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานเก่ียกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยชาญและประสบการณ สามารถเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดาน
วิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได โดยโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญในการรวม
พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ใหมีความเขมขนทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อนํามาปรับปรุง
พัฒนาระบบงานของตนใหสมบูรณและทันสมัยมากข้ึน จึงทําใหมีบุคลากรทางการศึกษาใหความสนใจเขารับการ
อบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดข้ึน มากกวา
เปาหมายที่ตั้งไว และมีผลการประเมินหลังจากการเขารับการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกาเรียนการสอนระดับดีข้ึนไปสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว  โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการ
ดานการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศไดสูงกวาเปาหมาย 
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การประเมินองคการมหาชน 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานรายตัวชีว้ัด  
(องคประกอบที่ 1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 9 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 
องคประกอบที่ 1 ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาํ งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตาม

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)  

 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยกุตและเทคโนโลย ี

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษา

ตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตร-
พื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาการคอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ  
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร-
ประยุกต เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหม ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนดานดงักลาว
ใหแกสังคมและประเทศชาติที่มคีวามขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
และเทคโนโลย ีรอยละ 98.60 
เปาหมายการประเมิน : 

มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวทิยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 
98.60 (231/234 คน) 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักเรียนของโรงเรียนที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 เขาศึกษาตอใน
สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จํานวน 232 คน จากจาํนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน 
คิดเปนรอยละ 99.15 
หมายเหตุ : 

           สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1 : 

1.1.1 รายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ประจาํป
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายคมกริช  สุนทรา 

2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
3. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 

โทรศัพท :  0-2849-7111 
0-2849-7163 
0-2849-7161 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 10 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
ตัวชี้วัด 1.1   ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.1.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน 
คําอธิบาย : 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณในคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน สาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร โลกศาสตร/ดาราศาสตร เปนตน 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พ.ศ. 2543 กลาววา ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จึงมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน และเพื่อใหนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบอาชีพเปน
นักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ  
ที่หลากหลายใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญ และความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปน
นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน รอยละ 10.22 

 

เปาหมายการประเมิน : 
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน คิดเปนรอยละ 10.25 (24/234 คน) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักเรียนของโรงเรียนที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 เขาศึกษาตอใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรพืน้ฐาน จํานวน 24 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน คิดเปนรอยละ 10.25 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 

1.1.2.1 สรุปรายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นายคมกริช  สุนทรา 

 2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
 3. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 

โทรศัพท :  0-2849-7111 
0-2849-7167 
0-2849-7161 

  
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวฒุภิายนอกในระดับดีข้ึนไป 
คําอธิบาย : 

การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากนักวิจัย ที่มีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับ
นักวิจัยของหนวยงานที่ทําการวิจัยตาง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการติดตอกับนักวิจัยของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน หนวยวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน เชน การเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 
การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใน
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 75 
 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยูในระดับดี 
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 75 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดงาน MWITS SCIENCE FAIR ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 8-9 

ธันวาคม 2559  โดยจัดใหมีการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร มีโครงงานวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 รวมนําเสนอ จํานวน 85 โครงงาน  ซึ่งมีการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย  
จํานวน 9 หอง และมีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร หองละ  2 ทาน  

รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับดีข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ 79.17   

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 

1.2.1 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ทาํหนาที่เปนผูประเมนิโครงงานวทิยาศาสตร 
1.2.๒ รายชื่อโครงงานวิทยาศาสตรและชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รุนที่ 25 
1.2.๓ ตัวอยางแบบประเมินโครงงานวทิยาศาสตร 
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง 
2. นายบัวหลวง  ฝายเยื่อ 
3. นางสาวภัทรญา  กลิน่ทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7083 
0-2849-7254 
0-2849-7253 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
 

 
 

 

ตัวชี้วัด  1.3  ผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร สําหรับครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตรสังกัด สพฐ. โดยผูประเมินภายนอก  

คําอธิบาย : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรข้ึน ในลักษณะการอบรม/
สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูฝกปฏิบัติการ ในหัวขอทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่เรียนรูหรือเขาใจไดยากหรือ 
ควรเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่อยูในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โดยจะรับสมัครโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เขารับการอบรมสัมมนา เพื่อยกระดับ 
องคความรูใหไดมาตรฐานเทียบเทาโรงเรียนวิทยาศาสตรข้ันนําของประเทศและเพิม่ขีดความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา ฟสิกส และคอมพิวเตอร ใหแกครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเขารับการอบรมในหัวขอที่เขาใจยากและมีทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่อยู
ในโครงการหองพิเศษวิทยาศาสตร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณผานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการอบรม 

เปาหมายเชิงปริมาณ : จํานวน 240 คน โดยในแตละระดับชั้นตอปงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 คร้ังที่ 3 จํานวน 120 คน เปนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวชิาคณิตศาสตร เคมี ชีววทิยา 

ฟสิกส และคอมพิวเตอร สาขาละ 2 คน จากโรงเรียนที่เปดสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณคัดเลือกเขาโครงการ กอนนําไปจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 

 คร้ังที่ 4 จํานวน 120 คน เปนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส และคอมพิวเตอร สาขาละ 2 คน จากโรงเรียนที่เปดสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคัดเลือกเขาโครงการ กอนนําไปจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 

 การพัฒนาครูทางวิชาการ ในฐานะเปนผู รับองคความรูทางวิชาการจากวิทยากรและครูโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ 

 การนําองคความรูที่ไดรับการอบรมไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 

 การจัดซื้ออุปกรณปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ และใหขอเสนอแนะการใหบริการทางวิชาการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รอยละ 83 

 
 

เปาหมายการประเมิน : 
 

ผลสาํเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาตรและวิทยาศาสตร 
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนกัเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรสงักัด สพฐ. โดยผูประเมิน
ภายนอก คิดเปนรอยละ 83 (รุน 3,4) 
 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตาม

โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัด 
การเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรสังกัด สพฐ.  

โรงเรียนไดอนุมัติขอบเขตและขอกําหนดการจางทีป่รึกษา และอนุมัติการสรรหาผูประเมินภายนอก  
คือ รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย และคณะ  สาํหรับการประเมินโครงการ โดยมีขอบขายการประเมินผลสําเร็จ ดังนี ้

- การพัฒนาครูทางวิชาการ ในฐานะเปนผู รับองคความรูทางวิชาการจากวิทยากร และครูโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ 

- การนําองคความรูที่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 

- การจัดซื้ออุปกรณปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
- ประสิทธิผลของการใหบริการทางวิชาการ 
จากการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรสังกัด 
สพฐ. โดยผูประเมินภายนอก คิดเปนรอยละ 87.50 (รุน 3,4) ที่ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรสามารถนําความรูที่ไดรับการอบรมไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และได
ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน   

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 
1.3.1 คําสั่งที่ 453/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Term of Reference : 

TOR) โครงการประเมินผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

1.3.2 หนังสือบันทึกขอความที่ไดรับอนุมัติรางขอบเขตของงานและคณะที่ปรึกษาเปนผูประเมินภายนอกของ
โรงเรียน 

1.3.3 สัญญาจางที่ปรึกษาประเมินโครงการ ฯ 
1.3.4 รายงานประเมินผลสําเร็จในการใหบริการทางวิชาการ รุน (3,4)  

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง 

2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวนิทร 
3. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 

โทรศัพท :  0-2849-7083 
0-2849-7164 
0-2849-7168 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับรปุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

องคประกอบที่ 2 ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

 

ตัวชี้วัด 2.1  การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
2.1.1 รอยละการดําเนนิการตามแผนการสราง ความรูความเขาใจแกประชาชน 

คําอธิบาย : 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแก

ประชาชน กําหนดใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสราง 
ความรับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
         ความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนประการหนึ่ง คือ ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง
ทันตอสถานการณ โดยมีการประเมินผลจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการเผยแพรการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูที่ถูกตอง เขาใจในบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจะ
เปนสวนหนึ่งในการสรางสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางกลุมเปาหมายกับโรงเรียน 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการดําเนนิการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน คิดเปนรอยละ 100 
 

การดําเนินการ  
1. หนวยงานจัดทาํแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ตามแบบฟอรมแผนการ

สรางความรับรูเขาใจแกประชาชน ในภาคผนวก 7 และสงไปยงัสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2560 

 

2. หนวยงานดําเนนิการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ   
3. หนวยงานรายงานผลการดาํเนนิการเทียบกับแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน

ที่กําหนดไวในขอ 1 
 

   

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           1. โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุมคร้ัง
ที่ 111/2/2560 (ระเบียบวาระที่ 4.6) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ ศธ 55/315 ลงวันที่  15 มีนาคม 2560  
           2. การดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน รอบ 12 เดือน สามารถสรุปไดดังนี ้
               ประเด็นที่ 1 การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
               1.1 การดําเนินการรับสมัคร 
                    การรับสมัครนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในทุกๆ ป  
โรงเรียนจะประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรีนเพื่อสอบคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหแกผูปกครองและ
นักเรียนที่สนใจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ไดรับทราบขอมูลผานทางสื่อตางๆ ดังนี้ 

- โปสเตอรประชาสัมพันธ พรอมทั้งหนังสือประชาสัมพันธการรับสมัครและเอกสารระเบียบการรับ
สมัคร สงไปยังหนวยงานราชการและโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จํานวน 3,200 แหง เพื่อ
เปนอีกชองทางในการกระจายขอมูลไปยังนักเรียนที่สนใจไดทราบกําหนดการและรายละเอียดการสมัคร
สอบ 
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- ปายไวนิลประชาสัมพันธการรับสมัครบริเวณดานหนาโรงเรียน 
- สื่อมวลชน ไดแก 

1) หนังสือพิมพ  ประกอบดวย  ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส, คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐรายวัน,  
                     ขาวสด, โพสตทูเดย และ สาํนักขาวไทย โดยลงขอมูลการรับสมัครในหนาการศึกษา 

   2) โทรทัศน       ประกอบดวย สถานีวิทยโุทรทัศนกองทัพบก, สถานีโทรทศันชอง 9 MCOT HD,     
                        สถานีโทรทศันไทยทวีีสี ชอง 3, สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7. 
                        สถานีโทรทศัน NBT และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย             
                        ลงขอมูลการรับสมัครผานตวัวิ่งดานลางของจอโทรทัศน 

- สื่อออนไลน  ไดแก 
1) เว็บเพจใหขอมูลการรับสมัคร ใหขอมูลเก่ียวกับกําหนดการรับสมัคร ข้ันตอนการรับสมัครสอบ  

การใชชีวิตนักเรียนประจํา และขอมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ผูปกครองและนักเรียนมักมีขอสงสัย   
2) เว็บไซตดานการศึกษา  สงภาพ Infographic และขอมูลการรับสมัครให Web Master ของเว็บไซต  
    ทางดานการศึกษาที่ สามารถเขาถึงกลุมนักเรียน คือ www.dek-d.com, www.eduzones.com 

และกลุมผูปกครอง คือ http://www.vcharkarn.com 
3) ATM  ข้ึนภาพ Infographic ที่หนาจอของ ATM  ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย  
4) เว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน  ประกอบดวย เว็บไซตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ,  

Facebook : Mahidol Wittayanusorn School (Official) แ ล ะ  Twitter : MWITS_Official 
โดยใหรายละเอียดของกระบวนการ ข้ันตอนการสมัคร รวมถึงเนนย้ํากําหนดการที่กําลังจะเกิดข้ึน 
ในแตละชวงเวลาใหผูปกครองและผูสมัครสอบไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง สามารถดําเนินการสมัครไดถูกตองและอยูในชวงระยะเวลาที่กําหนด   

ทั้งนี้  หากผูสมัครสอบหรือผูปกครองมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับสอบคัดเลือก โรงเรียนเปดชองทางใหติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทาง  
                1)  โทรศัพท 02 849 7154-7, 02 849 7000  
                2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  academic@mwit.ac.th หรือ school@mwit.ac.th   
                3)  Facebook : https://www.facebook.com/mwits.th/ และ Twitter : https://twitter.com/  
                     MWITS_Official  
                1.2 การประชุมคณะกรรมการสนามสอบ 
                       การสมัครสอบรอบแรกนั้น   เนื่ องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีสนามสอบทั่ วประเทศ  
จํานวน 77 แหงจาก 76 จังหวัด และสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานครอีก 6 แหง เพื่อใหคณะกรรมการคุมสอบทุกคนมี
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่คุมสอบที่ถูกตอง มีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบ เกิดความเที่ยงตรงและ
โปรงใสในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการจัดประชุมกรรมการสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
ทั้งหมด โดยแจกคูมือการดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 สําหรับ
คณะกรรมการคุมสอบทุกคน และประชุมชี้แจงผูประสานงานสนามสอบในสวนภูมิภาค ทั้งนี้ หากสนามสอบใดมีขอสงสัย 
หรือหากมีเหตุการณใดๆ เกิดข้ึน สามารถโทรศัพทประสานงานกับฝายวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทันทีเพื่อ
ขอขอมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากสวนกลาง เพื่อไมสงผลกระทบตอความโปรงใสในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
                 1.3 การขอทราบผลคะแนนสําหรับผูสอบไมผาน 
                      เมื่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกาศผลผูสมัครสอบที่ผานการคัดเลือกรอบแรกและรอบสองแลว  
โรงเรียนจะประกาศข้ันตอนการขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกสําหรับผูที่สอบไมผาน และเอกสารที่ตองใช
ประกอบการดําเนินการ  ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนและ Facebook ของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนและหรือผูปกครอง
สามารถขอรับทราบขอมูลผลคะแนนและซักถามขอสงสัยในการตรวจสอบขอสอบได เพื่อแสดงความโปรงใส เที่ยงตรง 
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และยุติธรรมในการตรวจขอสอบ โดยโรงเรียนจะจัดสถานที่ใหนักเรียนและหรือผูปกครองยื่นคํารองไดตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกําหนดไวในประกาศ  
                 1.4 การจัดคาย Pre-MWITS 
                      นอกจากนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยังจัดกิจกรรมคาย Pre-MWITS เพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ที่สอบผานการคัดเลือกรอบแรก ไดมีโอกาสเรียนรูกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและสราง
ประสบการณตรง ทั้งในดานการเรียน ชีวิตนักเรียนประจํา กิจกรรมตาง ๆ ผานการแนะนําของนักเรียนปจจุบัน  
ขณะเดียวกัน เครือขายผูปกครองนักเรียนปจจุบันไดจัดกิจกรรมใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณใน
มุมมองของผูปกครอง ใหกับผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายดวย  
               ประเด็นที่ 2 เผยแพรและขยายผลการจัดการเรียนการสอน 
               เนื่องดวยโรงเรียนมีภารกิจหลักประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียน 
การสอน สื่อการเรียน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทําใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ มีการปรับปรุงเปนประจําทุก 3-4 ป   
ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนไมเพียงแคการพัฒนานักเรียนดานวิชาการ  โรงเรียนยังไดพัฒนาคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของนักเรียน
ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการ
เรียนรู จิตสาธารณะ จิตสํานึกความเปนไทยและประชาธิปไตย และสุขภาพ พลานามัย ควบคูกันไปดวย โดยโรงเรียนมีการ
เผยแพรขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ผานสื่อตาง ๆ ดังนี้ 
               -  เอกสารหลักสูตร และรายงานประจาํป  
               -  วิดีโอแนะนําโรงเรียน วิดีโอประกอบการเรียนในรายวิชาตาง ๆ  
               -  เว็บไซตโรงเรียน  นําเสนอขอมูลพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน 
               -  สังคมออนไลน (Social Media) นําเสนอกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
               -  บทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ 
               นอกจากนี้ยังเผยแพรขอมูลผานกิจกรรม (Event) ตางๆ ประกอบดวย งานนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2017, กิจกรรม MWITS Science Fair ซึ่งเปนงานนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และกิจกรรม MWITS Open House งานนําเสนอกิจกรรม
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยกิจกรรมทั้งหมดไดเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา และผูสนใจ ไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผานกิจกรรมและการซักถาม  
                ดวยการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และความพรอมของสื่อการสอนและบุคลากร ทําใหโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณเปนตนแบบของโรงเรียนวิทยาศาสตรในประเทศไทย ขยายผลไปสูการบริการดานวิชาการ  สื่อกิจกรรม
หนึ่งที่ไดรับความสนใจในการศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ การเขาศึกษาดูงาน ซึ่ง
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ เขาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โดยจัดการบรรยายขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน หัวขอตามที่ผูศึกษาดูงานสนใจ และเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมี
วิทยากรที่ไดรับมอบหมายและผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ใหขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ   
              ประเด็นที่ 3 การใหบริการวิชาการ 
              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  พันธกิจหลักประการหนึ่งของโรงเรียน คือ การใหบริการพิเศษทางดาน 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ดวยความพรอมและความสามารถของบุคลากรโรงเรียนและการ
สั่งสมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนมีความตั้งใจในการรวมพัฒนา
ศักยภาพครู เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของประเทศไทยใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน โดยการขยายผลองคความรูไปสูโรงเรียน
อ่ืนๆ ที่มีหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการ “อบรมความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหองพิเศษวิทยาศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)” ข้ึน จัดอบรมปงบประมาณละ 3 คร้ัง  ซึ่งเมื่อโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการอบรม
เสร็จสิ้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคัดเลือกโรงเรียนบางสวนที่มีความเขมแข็งในดานความรูทางวิชาการและการ
ดําเนินงาน เขารวมโครงการ “ความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด”  ขยายผลองคความรูโดยจัดอบรมใหกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดของตนเอง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน  ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมในการรวมโครงการในเบื้องตน กอนที่จะสงจดหมายเชิญเขา
รวมโครงการและใหขอมูลเก่ียวกับดําเนินงานโครงการ  ซ่ึงหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้น โรงเรียนจะเผยแพรการ
ดําเนินงานผานสื่อเว็บไซตและสงัคมออนไลน (Social Media) ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบและเขาใจเก่ียวกับบทบาทใน
การพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยของโรงเรียน  ซึ่งทําใหโรงเรียนอ่ืน ๆ เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ และเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน  
               ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพดวย
เชนกัน โดยเปดอบรม “ความรูทางดานวิชาการ และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน”  
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา ใหไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูเฉพาะสาขาที่
เขมขน และเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับปรุงการ
สอนและพัฒนางานไดมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน  โดยทั้งหมดเปนการจัดอบรมโดยไมมีคาใชจายใด ๆ  มีการเชิญชวนใหเขารวม
กิจกรรมผานเว็บไซต  สังคมออนไลน (Social Media) และสงหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 528 โรงเรียน  
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ไดมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมผานจดหมายขาวทางเว็บไซตโรงเรียนและ Social Media  
อีก คร้ัง เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบการจัดกิจกรรม การดําเนินงาน รวมถึงสรางความสนใจใหแกบุคลากรทาง
การศึกษา เปนขอมูลในการสมัครเขารวมอบรมในคร้ังถัดไป 
                อีกแนวทางหนึ่งในการถายทอดองคความรูทางวิชาการใหแกผูสนใจสามารถเห็นภาพรวมและลักษณะ 
การดําเนินงานจริงได โรงเรียนจึงนํากิจกรรมศึกษาดูงานมาเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยโรงเรียนเปดโอกาสให
หนวยงานตาง ๆ ติดตอมายังโรงเรียนเพื่อขอเยี่ยมชมตามวัตถุประสงคที่มุงหวังไว ซึ่งการเยี่ยมชมนั้น ผูศึกษาดูงานจะ
ไดรับแฟมแนะนําโรงเรียนและเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบการรับฟงการบรรยายและนําชมโรงเรียนจากบุคลากรที่
ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมายเปนสื่อบุคคลในการใหความรู  นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการเยี่ยมชม 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในงาน MWITS Open House เพื่อสรางการรับรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอีกชองทางหนึ่ง   
              ประเด็นที่ 4 การจัดซื้อจัดจาง 
              โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการสอบราคา การจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และการจดัจางดวยวิธพีิเศษทุกคร้ังผานหลาย ๆ ชองทาง เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได โดยมี
การดํ า เนิ น การเผยแพรข อมู ล การจั ดจ า งท างเว็บ ไซต โรง เรียน  การป ดป ายป ระกาศ และระบบ  e-GP 
(www.gprocurement.go.th)  สวนการเผยแพรทางศูนยรวมขาวธุรกิจ (http://www.bnc.co.th) จะเปนการประกาศ
เฉพาะวิธีการสอบราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และประกวดราคา  ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
การจัดซื้อจัดจางในชองทางตาง ๆ เหลานี้ไดดวยตนเอง  
              งานพัสดุมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเปนประจําทุกปและสงไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ใหรับทราบ  โดยเมื่อครบรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม
แผนที่วางไวหรือไม รวมถึงสงขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท กลับไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน   นอกจากนี้งานพัสดุยังไดจัดทําสรุปการจัดซื้อจัดจางในแตละเดือน เผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
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              ประเด็นที่ 5 การรับสมัครบุคลากร 
              โรงเรียนมีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่ โดยการประกาศรับสมัคร ซึ่งในประกาศจะมีการแจง
ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก คุณสมบัติทั่วไป กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชประกอบการสมัคร อัตราเงินเดือนข้ันตนและประโยชนตอบแทน หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือก การติดสิน และการประกาศผลการคัดเลือก  เผยแพรตามสื่อตาง ๆ ประกอบดวย 
              -  เว็บไซตของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 
              -  เว็บไซต http://www.job-108.com               
              -  จัดทําจดหมายขอความอนุเคราะหสงไปยังสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และหนังสือพิมพ  
เพื่อประชาสัมพันธรายละเอียดการรับสมัคร จํานวน 18 แหง 
              -  จัดทําหนังสือราชการไปยังสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวของกับตําแหนงงาน 
เพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของโรงเรียน สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของ
โรงเรียน  
              ทั้งนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มกีารประกาศและประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรผานสื่อตาง ๆ จํานวน           
12 คร้ัง  
              ประเด็นที่ 6 ขอมูลพ้ืนฐานและการดําเนินงานของโรงเรียน 
              โรงเรียนมีการนําเสนอขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในรูปแบบของจดหมายขาว
เผยแพรทางเว็บไซต จํานวน 107 ฉบับ ซึ่งดําเนินครบถวนตามกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริง มีการเผยแพรทาง Social Media 
จํานวน 73 คร้ัง และรวบรวมขอมูลและการดําเนินงานทั้งหมดของโรงเรียนตีพิมพเปนรายงานประจําป จัดสงไปยัง
หนวยงานของรัฐ องคการมหาชน และสถานศึกษาตาง ๆ จํานวน 650 แหง นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดทําบทความ
เผยแพรการดําเนินงานผานทางหนังสือพิมพ จํานวน 3 เร่ือง ไดแก  
              - “ Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over TISF 2017 at Mahidol 
Wittayanusorn School (MWITS)” ตีพิมพในหนังสือพิมพ Bangkok Post ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2560   
              -  มหิดลวิทยานุสรณจัดงานนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติคร้ังแรกของประเทศไทย 
“Thailand International Science Fair 2017” ตีพิมพในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2560   
              -  Mahidol Wittayanusorn School’s Academic Knowledge Management Project: Distributing 
Knowledge from Academic Network Centres to Affiliated Provincial Schools ตีพิมพในหนังสือพิมพ Bangkok 
Post ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2560   
                ทั้งนี้ เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปไดทราบเก่ียวภารกิจ ความกาวหนาของโรงเรียน เกิดความรู ความเขาใจอันดี 
ซึ่งจะสนับสนุนการดําเนินงาน สงเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณของโรงเรียน   
                อีกชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน คือ ศูนยขอมูลขาวสารโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ   สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐทุกแหงจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ โดยถือปฏิบัติในการนําขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพรขอมูล
ขาวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับรูในศูนยขอมูลขาวสารของราชการทั้งทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต) เพื่อ
สรางความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเปนอีกชองทางหนึ่งใน
การเผยแพรขาวสารขอมูลของโรงเรียนสูสาธารณชน  โรงเรียนจึงไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ข้ึน ทั้งในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอมูลตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการของศูนย  
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                นอกจากนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเปนเจาภาพรวมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 13 ในชวงระหวางวันที่ 12-15 มิถุนายน 
2560  ซ่ึงเปนการแขงขันที่จะชวยพัฒนาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร แกโจทยปญหาดานคํานวณเชิงตัวเลข วิทยาการ
คอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร ของนักเรียนไทยใหเกงยิ่งข้ึน  โดยไดมีการเผยแพรขาวการจัดงานผานสื่อมวลชน 
จํานวน 11 แหง ประกอบดวย หนังสือพิมพไทยรัฐ, เว็บไซตไทยรัฐออนไลน, หนังสือพิมพเดลินิวส, เว็บไซตเดลินิวส, 
หนังสือพิมพคมชัดลึก, หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพโพสตทูเดย, หนังสือพิมพ 
Bangkok Post, นิตยสาร Science Illustrated และ หนังสือพิมพ M2F เพื่อประชาสัมพันธการจัดงานผานสื่อสาธารณะ  
โดยในชวงกอนการแขงขันและระหวางการจัดงาน  นอกจากนี้โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ภายในงานผาน
เว็บไซตการแขงขัน(https://toi13.mwit.ac.th) และFacebook การจัดงาน (https://www.facebook.com/13thTOI) 
           3. โรงเรียนไดสรุปผลการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน เทียบกับแผนที่ไดนําสงสํานักงาน ก.พ.ร. รายละเอียดดังหลักฐานอางอิง 2.1.1.3 และ 
2.1.1.4 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1 : 

2.1.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคร้ังที่ 111/2/2560 (ระเบียบวาระที่ 4.6) วันอังคารที่ 14 
มีนาคม 2560   

2.1.1.2 หนังสือที่ ศธ55/315 ลงวันที่ 15 มีนาคม 560 เร่ืองขอสงแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พรอมแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
และแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

2.1.1.3 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.4 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.5 สรุปผลการดําเนินของแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 

2.1.1.6 เอกสารหลักฐานอางอิงการดําเนินงานในประเด็นตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
0-2849-7149 

 

https://www.facebook.com/13thTOI
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ตัวชี้วัด 2.1  การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวที่ทนัตอสถานการณ 

คําอธิบาย : 
รัฐบาลไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทุกแหง ตลอดจนผูบริหารสูงสุดสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน

ตองชี้แจงขอมูลประเด็นสําคัญจากสถานการณปจจุบัน ประเด็นขาวที่สื่อมวลชนใหความสําคัญ นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีใหความสําคัญ ประเด็นขาวที่สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และประเด็นขาวที่
สาธารณชนใหความสนใจ ใหทันตอสถานการณ  เนื่องดวยรัฐบาลเล็งเห็นวา ความเขาใจผิดหรือการรับรูขอมูลที่ไมถูกตอง
อาจทําใหประชาชนเขาใจผิด เกิดความสงสัย และไมมั่นใจตอการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ หากมีการสงตอขอมูลไปยัง
ผูอ่ืน โดยเฉพาะทางสื่อออนไลนที่สามารถแพรขอมูลไปไดอยางรวดเร็ว จะทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารประเทศใน
วงกวาง  รัฐบาลจึงไดกําหนดระบบใหหนวยงานตางๆ ตองชี้แจงขอมูลของประเด็นขาวตางๆ ดวยความรวดเร็ว เพื่อลด
ผลกระทบจากความเขาใจผิด และสรางการรับรูที่ถูกตองไดอยางทันทวงที  เหตุนี้จึงไดกําหนดใหการชี้แจงประเด็นสําคัญที่
ทันตอสถานการณเปนตัวชี้วัดยอยหนึ่งของตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน โดยมีสํานักโฆษก สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ เปนผูดูแลตัวชี้วัดนี้ 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ คิดเปนรอยละ 100 
การดําเนินการ  

1. หนวยงานมีกลไกและจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสนบัสนุนการชี้แจงประเด็นขาวที่ทนัตอ
เหตุการณ 

 

2. PMOC สาํนักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพนัธรวมกันกําหนดประเด็นขาวที่ตองการให
หนวยงานชี้แจง และกําหนดหนวยงานที่ตองการใหชี้แจง และกําหนดหนวยงานที่ตองการ
ใหชี้แจงรวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ตองการใหตอบสนองของแตละประเดน็ขาวเขาสูระบบฯ 

 

3. หนวยงานชี้แจงประเด็นขาวที่มคุีณภาพและรายงานเขาสูระบบฯ ไดทันตามระยะเวลา
ตอบสนองที่กําหนดไว (รอยละ 100) 

 

4. เจาภาพตัวชีว้ัดสรุปผลการดาํเนนิการของหนวยงานจากระบบฯ  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           1. ผูแทนโรงเรียนไดเขารวมรับฟงการชี้แจง “การดําเนินการตาม แนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ อาคาร   
อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี และไดนําคูมือแนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดสงและรายงานประเด็นที่สําคัญที่ทันตอ
สถานการณ ที่ไดรับมา ใชเปนแนวปฏิบัติตามตัวชี้วัดยอยนี ้ 
           2. ดวยการพัฒนาระบบสําหรับการชี้แจงประเด็นตางๆ ยังไมแลวเสร็จ เจาภาพตัวชี้วัดจึงไดดําเนินการโดยใช
ระบบ Line Group  เพื่อใชเปนชองทางในการดําเนินการดังกลาวเปนการชั่วคราว  ผูบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ          
ไดเขารวมกลุมไลน IA – Chat (Issue Assignment Chat) และ IR – Chat (Issue Report Chat) เพื่อรับทราบประเด็น
สําคัญที่คณะผูแทนจากสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ จัดสงมาใหในเวลา 10.30 น.  
ของทุกวัน  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

            3. ตั้งแตเร่ิมการดําเนินการดวยระบบนี้ ยังไมมีประเด็นขาวใดที่เก่ียวของกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และยัง  
ไมมีประเด็นสําคัญใหโรงเรียนตองชี้แจงและรายงานผลการชี้แจง   
            4. ผูแทนโรงเรียนไดเขารวมฟงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน                
2560 ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.2 : 

2.1.2.1  คูมือการปฏิบัติงานการชี้แจงประเด็นสาํคัญที่ทนัตอเหตุการณ 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
โทรศัพท :  0-2849-7169 

0-2849-7149 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

ตัวชี้วัด 2.2   พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 24 เร่ือง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คําอธิบาย : 

การดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาเปนนโยบายหนึ่งของโรงเรียนในการสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณสามารถนําความรูความเขาใจวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรมาใชในการ
แกปญหาหรือสรางสรรคผลงานใด ๆ ใหเปนรูปธรรมได  ซึ่งการที่นักเรียนไดมีโอกาสนําความรูทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี มาประยุกตใชโดยผานกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร จะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาความสําคัญ
และความเชื่อมโยงขององคความรูตาง ๆ และเปนการเรียนรูที่มีความหมายตอนักเรียนมากข้ึน  

ในฐานะที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  มีพันธกิจในการพัฒนาหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
โรงเรียนจึงพัฒนาและเผยแพรกิจกรรมสะเต็มศึกษาไปสูสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ  เพื่อเปนประโยชนในวงกวาง 
เพื่อรวมกันพัฒนาเยาวชนของชาติใหเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดพัฒนากิจกรรมสําหรับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มจํานวน 24 เร่ือง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทําการพัฒนาจํานวน 12 เร่ืองในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
อีก 12 เร่ืองในชวงคร่ึงหลัง  ซึ่งกิจกรรมที่พัฒนาข้ึนนี้ไดอิงหลักสูตรวิทยาศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 ชวงชั้น 
ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

เปาหมายการประเมิน : 
โรงเรียนดําเนนิการพัฒนาการจดักิจรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มไดครบ จํานวน 24 เร่ือง ภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน 2560) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนนิการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็ม ซึ่งครอบคลุมหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทัง้ 4 ชวงชัน้ โดยมีการดําเนนิงานดังนี้ 
 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมสะเต็มของโรงเรียน ตามคําสั่งที่ 41/2560  
 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและเผยแพรกิจกรรมสะเต็มของโรงเรียน ตามคําสัง่ที่ 42/2560  
 มีการประชุมเพื่อชี้แจงทาํความเขาใจรวมกันในกลุมคณะกรรมการฯ จํานวน 3 คร้ัง ในวนัที่ 25 มกราคม 

2560 และวันที่ 1, 8 กุมภาพนัธ 2560 โดยเชิญผูเชีย่วชาญดานสะเต็มศึกษามาเปนวิทยากร  
 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสะเต็ม คร้ังที่ 1 ของคณะกรรมการฯ ตามคําสัง่ที่ 41/2560  

ในเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2560 
 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงสะเต็ม คร้ังที่ 2 โดยคณะกรรมการตามคําสั่งที่ 42/2560  

ในวันพฤหัสบดทีี่ 2 มีนาคม 2560  
การดําเนินการพฒันาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ มีจํานวน 

24 เร่ือง ไดแก 
1) รถพลังงานหนังยาง ระดับชั้น ป.1 
2) ตนทานตะวนัตองการแสงตะวนัจริงหรือไม ระดับชั้น ป.2  
3) เคร่ืองรอนทําเอง ระดับชัน้ ป.3 
4) พิมพลายผาดวยตนเอง ระดับชัน้ ป.4  
5) เคร่ืองเตือนการหลับในของคนขับรถดวยเสียง ระดับชั้น ป.5  
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6) ไฟเลี้ยวพลงัปน ระดับชั้น ป.6  
7) รถเข็นลื่นปร้ืด ระดับชั้น ม.1   
8) ระบบยกของหนีน้าํอัตโนมัติ ระดับชัน้ ม.2 
9) เคร่ืองตัดตัวอยางพืชอยางงาย ระดับชัน้ ม.3  
10) สปริงเกอรไลแมลงในแปลงผักสาธิต ระดับชั้น ม.4  
11) วิธีการบริหารจัดการตนเองใหมีน้ําหนักเหมาะสม ระดับชั้น ม.5 
12) พลังงานจากขยะอินทรีย ระดบัชั้น ม.6 
13) เคร่ืองดนตรีของหน…ูสรางได แสนเพราะ  
14) พวงกุญแจ…เรซิ่น 
15) ชารจได…แขวนสะดวก 
16) ปากกา…มไีฟสอง 
17) วัสดุข้ึนรูป…จากกระดาษ 
18) ยาขัดลอรถ 
19) ชารจได…หลายเคร่ือง 
20) กลองเก็บความเย็นจากผักตบชวา 
21) ปญหาน้าํหนักตัวของวัยรุน 
22) ดินไมดี…พชืไมสมบูรณ 
23) ดูดน้ํา…ทําไร 
24) ไฟฟา…หนาบาน  

ขณะนี้บทเรียนสะเต็มทั้ง 24 บทเรียน  ที่คณะกรรมการจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขบทเรียนสะเต็มใหสมบูรณ   
ไดเผยแพรอยูบนเว็บไซตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ https://person.mwit.ac.th/L01-main-08.html แลว 

นอกจากนี้  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ยังไดมีการจัดการแขงขันสะเต็ม MWITS ข้ึน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 
โดยแขงขันเปนระดับชั้น  (ม.4, ม.5 และ ม.6)  ทีมละหนึ่งหอง มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งสิ้น 720 คน  เนนการแกปญหา
จากสถานการณทาทายโดยใหเวลาทํากิจกรรม 1 เดือน  สถานการณปญหาดังนี้  

- นักเรียนชั้น ม.4 สรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในการบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนใหสามารถอุปโภคได 
- นักเรียนชั้น ม.5 แกปญหามลภาวะทางเสียง  สรางหองเดี่ยวขนาดไมนอยกวา 0.2 ลูกบาศกเมตรที่สามารถ

ปองกันเสียงจากสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
- นักเรียนชั้น ม.6 ขนยายไดดวยพลังงานลม  สรางอุปกรณหรือวิธีการที่จะเคลื่อนยายน้ําที่ระดับพื้นดิน ใหไป

อีกภาชนะหนึ่งที่อยูสูงกวาระดับพื้นดิน 1 เมตร  
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 : 

2.2.1 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 41/2560 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมสะเต็มของโรงเรียน  
2.2.2 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 42/2560 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและเผยแพรกิจกรรมสะ

เต็มของโรงเรียน 
2.2.3 ตัวอยางรายละเอียดกิจกรรมสะเต็มทั้ง 24 เร่ือง 
2.2.4 เว็บไซตของโรงเรียน https://person.mwit.ac.th/L01-main-08.html ที่ เผยแพรบทเรียนสะเต็ม 24 

บทเรียน บนเว็บไซตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: 1. นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง 

2. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 
3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

โทรศัพท :  0-2849-7227 
0-2849-7229 
0-2849-7244 
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องคประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 
Based) 

 

ตัวชี้วัด 4.1  ระดับความสาํเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 
คําอธิบาย : 

การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและ 
ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ในการเรียนรูและเขาใจ
ผูรับบริการ  ผลที่ไดรับจากการสํารวจความพึงพอใจจะนํามาปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชนมีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ 

ตามคํารับรองการปฏิ30บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ30  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพฒันาการใหบริการ   
ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาผูเรียน  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
เปาหมายการประเมิน :  
              กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจงานบริการขององคการมหาชน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงาน
ผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน 

 
 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนไดดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการทั้งดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดังนี ้
 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ดําเนินการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา 
3. กําหนดแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงตามผลการสํารวจ 
4. นําเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ตอ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในคราวการประชุมคร้ังที่  111/2/2560 
(ระเบียบวาระที่ 4.7)  เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2560 

5. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จํานวน  3  คร้ัง  ดังนี ้
(5.1)  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  
        โดย  ผศ.ดร.สุนนัท  ศลโกสุม  และ  ผศ.ดร.ไพฑูรย  โพธิสาร 

                                    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มศว.  
                                    ในวันที่  28  มิถุนายน  2560  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
                            (5.2)  การบริการสูความเปนเลิศ  
                                    โดย  ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล  ดร.ราเชนทร  บุญลอยสง และคณะ 
                                    คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสติ  
                                    ในวันที่  19 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 25 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

                           (5.3)  การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
                                    โดย  รศ.ดร.สมสรรญก  วงษอยูนอย 
                                    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มศว. 
                                    ในวันที่  9 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 การสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และ

ตรวจรับงานโครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. โรงเรียนนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับวิธีการสาํรวจและ
แบบสอบถาม ในคราวประชุม คร้ังที่ 112/3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560   

3. ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  เสนอโครงการวิจัยเชิงสาํรวจความพงึพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  ประจาํปงบประมาณ  2560   
โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอบถาม เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการศึกษา ประกอบดวย 
  1) การสัมภาษณ จําแนกการดําเนินการเปน 2 สวน ประกอบดวย 
  1.1) การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของโรงเรียน จํานวน 4 ราย 
   1.2) การสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 4 ราย 
   2) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 2 คร้ัง ประกอบดวย 
    2.1) การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากกลุมนักเรียน จํานวน 1 คร้ัง และการจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากกลุมผูปกครอง จํานวน 1 คร้ัง 
    ทั้งนี้ มีผูเขารวมการสัมมนารวมคร้ังละ 20-30 คน 
    2.2) การสัมมนานําเสนอผลการศึกษาจํานวน 1 คร้ัง โดยมีผูเขารวมการสัมมนารวมประมาณ 10 คน 
   3) การสอบถาม จําแนกการสอบถามเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 
       3.1) กลุมผูรับบริการ จํานวน 630 ตัวอยาง  (นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6  รวม  480  คน  และ
ผูปกครองนักเรียน  ระดับชั้นละ  75  คน  รวม  150  คน) 
    3.2) กลุมผูใหบริการ จํานวน 70 ตัวอยาง 
  การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูม ิ

การศึกษา รวบรวม ทบทวน และวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ 
คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2560 
           การดําเนินการสํารวจคร้ังนี้   ไดประยุกตกรอบแนวคิด  IPP  ซึ่งจําแนกเปน  3  ตัวแปรหรือ  3  มิติ  
ประกอบดวย  (1)  Input : I  คือ  ปจจัยนําเขา  (2)  Process : P  คือ  กระบวนการดําเนินงาน  และ  (3)  Product  
: P  คือ  ผลผลิต  โดยกําหนดคาคะแนนความพึงพอใจเปน  5  ระดับ  คือ  1  (นอยที่สุด)  2  (นอย)  3  (ปานกลาง)  
4  (มาก)  และ  5  (มากที่สุด)  สําหรับการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยตามความกวางของอันตราภาคชั้น  เปนดังนี้ 
            คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80     แสดงถึง     ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
            คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60     แสดงถึง     ความพึงพอใจในระดับนอย 
            คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40     แสดงถึง     ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
            คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20     แสดงถึง     ความพึงพอใจในระดับมาก 
            คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00     แสดงถึง     ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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 ผลการประเมิน 
            ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานตาง ๆ ตามขอกําหนดของ  กพร.  อนูในระดับมากที่สุด  
โดยไดคะแนนเฉลี่ย  เทากับ  4.34  คะแนน  (รอยละ  86.8) 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ข้ันตอนการใหบริการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย  เทากับ  4.20 

2. ความพึงพอใจดานครูและเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  โดยไดรับคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.44    
และหากจําแนกบุคลากรเปน  2  กลุม  พบวา  ความพึงพอใจดานครูอยูในระดับมากที่สุด  (คะแนนเฉลี่ย  
เทากับ  4.29)  ขณะที่ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผู่ใหบริการอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน  (คะแนนเฉลี่ย  
เทากับ  4.46) 

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ซ่ึงพิจารณาในมิติของปจจัยนําเขาดานสื่อ/อุปกรณ/กิจกรรม/
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  (Input)  อยูในระดับมากที่สุด  โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย  เทากับ  
4.37   

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน  พบวา  มิติผลผลิต  (Product)  ไดรับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (4.50  คะแนน) 

5. ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ  โดยใหความสําคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจาหนาที่  ไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (4.33  คะแนน) 

ทั้งนี้  ไดนําเสนอผลการประเมินจากโครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2560  ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 115/5/2560 
เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2560 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

4.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 111/2/2560 (ระเบียบวาระที่ 4.7) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
4.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และตรวจรับงาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คําสั่งที่ 69/2560 

4.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 112/3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
4.1.4 โครงการวิจัยเชิงสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4.1.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 114/5/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2560 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. นายเศวต  ภูภากรณ 

2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
3. นางสาวอรพรรณ  พงศประยูร 

โทรศัพท :  0-2849-71080 
0-2849-7155 
0-2849-7157 
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ตัวชี้วัด 4.2  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
คําอธิบาย : 

การพิจารณารอยละของการเบกิจายตามแผนการใชเงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เทียบกับ
แผนการจายเงนิที่สาขาวชิา/ฝาย/กิจกรรมตางๆ ไดรับการจัดสรร โดยใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

หมายเหต ุการคํานวณเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน  
ไมรวมงบสาํรองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ตอ  
ยกเวน กรณีที่โรงเรียนนําเงนิงบสํารองทั่วไป และเงนิงบประมาณที่ประหยัดไดมาใชจายในกิจกรรมอ่ืน ๆ การเบิกจายเงิน
งบประมาณนัน้ ๆ จะนาํมาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการมหาชนทีไ่ดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนนิงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน 
คาใชจายอ่ืน คาที่ดนิสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑ 

ตามคํารับรองการปฏิ30บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ30 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 

 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 96 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
โรงเรียนมีการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน เมื่อสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ บนัทึกขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อ

ดําเนินงานตาง ๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง จะมีการผูกพนัวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงนิงบประมาณที่
ใชในการดําเนนิงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงนิทีไ่ดมีการใชจายจริงจะทําการบันทึกรายจายจริง
และยกเลิกการผูกพันทีบ่ันทึกไว โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้

 
 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
= 387,284,900.00  บาท 

 หัก งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 16,000,000.00    บาท 
 หัก งบประมาณ งบบุคลากรที่จดัสรรเปนสวัสดิการ = 3,500,000.00      บาท 
 บวก งบประมาณ งบสาํรองทั่วไปที่ใชจายในรอบ 12 เดือน = 1,233,500.00                    บาท 
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ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 4.2 = 369,018,400.00 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน = 304,047,487.34 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 304,047,487.34 x 100 
   369,018,400.00 
  = 82.39 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30 กันยายน 2560)  ซึ่งดําเนนิการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบนัทึกขอตกลงหรือสัญญา และ 
มีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดทั้งสิ้น  64,970,912.66  บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้

 
 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = 585,433.65 บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน = 153,132.14 บาท 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 2,747,920.22 บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ = 352,964.38 บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ = 79,064.40 บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ = 2,180,916.90 บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ = 878,026.45 บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ = 86,115.45 บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = 126,999.78 บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ = 8,885.87 บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน = 218,390.13 บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 25,024.61 บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก = 6,186,743.33 บาท 
 14. คาสาธารณปูโภค = 1,175,760.46 บาท 
 15. กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที ่ = 1,703,432.55 บาท 
 16. กิจกรรมสรางครูอนาคต = 1,313,214.07 บาท 
 17. กิจกรรมคาใชจายบุคลากร = 24,832,034.21 บาท 
 18. กิจกรรมทุนการศึกษา = 5,309,178.42 บาท 
 19. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยฯ และ คณิตฯ = 4,894,086.12 บาท 
 20. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตร รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย = 7,142,409.18 บาท 
 21. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร = 591,424.98 บาท 
 22. ครุภัณฑคอมพิวเตอร = 315,247.00 บาท 
 23. ครุภัณฑสํานักงาน = 80,675.00 บาท 
 24. ปรับปรุงหองปฏิบัติการเคมี = 59,055.00 บาท 
 25. ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงคหนาเสาธง = 17,000.00 บาท 
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 26. ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาอาคารเรียนมหิดลฯ 1,2,3 = 7,457.60 บาท 
 27. ปรับปรุงอาคารสาํนักงานและที่พักอาศัย = 63,000.00 บาท 
 28. ปรับปรุงทาสี อาคารหอพักนักเรียน = 40,000.00 บาท 
 29. ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําสํารองของโรงเรียน = 60,820.57 บาท 
 30. ปรับปรุงซอมแซมระบบระบายอากาศรานคาในโรงอาหาร = 634,331.25 บาท 
 31. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมหอพักหญิง = 861,000.00 บาท 
 32. ซอมบํารุง ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่และภูมิทัศน  2,241,168.94 บาท 
 รวม = 64,970,912.66 บาท 

  
 งบประมาณที่ ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชี้วัดที่ 4.2  กรณีมีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือ
โครงการอ่ืน ๆ เปนจํานวน 304,047,487.34 บาท (369,018,400.00 - 64,970,912.66) 

   
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 304,047,487.34 x 100 
   304,047,487.34 
  = 100.00 % 

 

คํานิยาม : 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งอาจมี
ที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการให
ใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภทไดแก ๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน 
และ ๒) รายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ  
 จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน
คาใชจายอ่ืน คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ 
 คาใชจายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผูบริหาร ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนตามสัญญาจาง เจาหนาที่ และลูกจาง แตไมรวมถึงลูกจางโครงการ  

คาใชจายบุคลากรไมรวมคาสวัสดิการของเจาหนาที่และลูกจาง และคาตอบแทนผันแปรของผูอํานวยการ 
 คาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
 คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตางๆ ขององคการมหาชน 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 :  

4.2.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่ ได รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารฯ 

4.2.2 รายงานสรุปการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ 
2. นางกรรณิกา  แกวมะเริง 
3. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 

โทรศัพท :  0-2849-7125 
0-2849-7126 
0-2849-7128 

 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี้วัดที่  4.3  การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ 

2. น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว 

โทรศัพท :  0-2849-7101 

0-2849-7105 

 

คําอธิบาย : 

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององคการมหาชนใน

การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและ

มีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนา

ดานการกํากับดูแลกิจการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให

คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถในการกาวสู

อนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ การประเมิน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ

มหาชน กลาวคือ องคการมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะตองเปนองคการมหาชนที่

ดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย 

และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ การดูแลติดตามผลการ

ดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนสามารถใหหลักประกันไดวาองคการจะสามารถ

แขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้นเทานั้น  

เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น  การประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน

ที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิดการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มี

ความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร

จัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ

การบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดและ

ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับรองดวย 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี 2 ประเด็น คือ  

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 3) 

  



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ อยูในระดับ 4.00 คะแนน 

 

ประเด็นการประเมินความสําเร็จของการกํากับดูแลกจิการ 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนกัรอยละ 7)  

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด 2.00 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส (1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 0.25 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 0.25 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 0.25 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารจัดการสารสนเทศ 0.25 

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารทรัพยากรบคุคล 0.25 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน 0.25 

1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก 0.25 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน 0.50 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ 1.00 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงนิ ความเส่ียงและภารกิจหลักขององคกร 0.25 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน 0.25 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล 0.25 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน 0.25 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชนและอนกุรรมการ 0.25 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร 0.25 

1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเวบ็ไซตขององคการมหาชน 0.25 

2. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้าํหนกัรอยละ 3)  

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหนาที่  แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ (ในการกําหนด

นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคิด 

ของคณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัติ 

2.00 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 1.00 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 7) 
 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559  ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งใชประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธหลักในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562 ของโรงเรียน เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 108/5/2559)  
 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

(นํ้าหนักรอยละ 1.75)  

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ไดอนุมัติแผนการ

ปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งประเด็น 

การควบคุมภายใน ดังนี ้

- การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะชีวิตของนักเรียน 

- การควบคุมการบริหารงานพัสด ุ

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน 

ที่โรงเรียนรายงานในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 109/6/2559) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(คร้ังที่ 110/1/2560) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(คร้ังที่ 112/2/2560) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(คร้ังที่ 113/4/2560) 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ไดอนุมัต ิ

แผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรายงานในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 111/2/2560  วันที่ 14 มีนาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 109/6/2559) 

(2) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 111/2/2560) 

(3) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 112/3/2560) 

(4) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 
 

 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ไดอนุมัติประเด็นความ
เสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งประกอบดวยประเด็นความเสี่ยง 6 ประเด็น คือ 

- การร่ัวของขอสอบ 
- ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสี่ยง 
- ความเสียหายจากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนาํมาปรับใชโดยอนุโลม 
- การไดมาซึ่งผูบริหารระดบัสูงทีไ่มสามารถผลักดันโรงเรียนใหบรรลุวิสัยทัศนและเปนที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาตไิดอยางมปีระสิทธิภาพ 
- การควบคุมและปองกันโรคติดตอภายในโรงเรียน 
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ 

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่โรงเรียนรายงาน
ในแตละไตรมาส  ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
(1) การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 109/6/2559) 
(2) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 110/1/2560) 
(3) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 112/3/2560) 
(4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ไดเห็นชอบโครงการ 

ในการบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนบัสนนุการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562 ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จํานวน 5 โครงการ  ดังนี ้

- ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ 

- ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

- ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ระบบสารสนเทศและการจัดการองคความรูเพื่อการเผยแพรและการประชาสัมพนัธองคกร 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหาร

จัดการสารสนเทศที่โรงเรียนรายงานในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 109/6/2559) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 110/1/2560) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 112/3/2560) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ไตรมาสที่ 3  ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 
 

 
 

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559  ไดอนุมัติแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลรายงานในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 4  ในการประชุมคร้ังที่ 114/5/2560  วันที่ 12 กันยายน 2560 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 108/5/2559) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(คร้ังที่ 110/1/2560) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(คร้ังที่ 112/3/2560) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3  ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 

(5) การรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 4  ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 114/5/2560) 
 

 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทําหนาที่ตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินในแตละไตรมาสกอนนาํเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น 

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนจัดทาํรายงานการเงินประจําแตละไตรมาสเรียบรอย จะเสนอผูตรวจสอบภายใน 

เพื่อนําเขาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณา และเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น 

ในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 111/2/2560  วันที่ 14 มีนาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 111/2/2560) 

(2) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 112/3/2560) 

(3) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.2.7  การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและ

ใหขอคิดเห็นในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560 

- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

พรอมนี้ ยังไดกําหนดใหแตละสาขาวิชา ฝาย และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นําเสนอผลการดาํเนนิงาน  

ประจําภาคเรียน โดยเชิญคณะกรรมการเขารับฟงและใหขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะตอครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ดังนี ้

- วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 การนําเสนอผลการดําเนนิงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
(คร่ึงแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560)  มีคณะกรรมการเขารับฟงจํานวน 5 คน  ไดแก 
 รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  (ประธานกรรมการ) 
 รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน 
 ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา  สนุทรานันท) 
 ผูแทนสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ดร. ออมใจ  ไทรเมฆ) 

- วันที่ 27 กันยายน 2560  การนําเสนอผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
มีคณะกรรมการบริหารฯ เขารับฟงจํานวน 4 คน ไดแก 
 รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  (ประธานกรรมการ) 
 รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลลีารัศม ี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ) 
 ผูแทนสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล) 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(คร้ังที่ 110/2/2560) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(คร้ังที่ 112/3/2560) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 3  ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (คร้ังที่ 113/4/2560) 

(4) e-File สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการจากการนําเสนอผลการดําเนนิงานของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดเสนอรายงานประจาํป ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมทั้งรายงานผลการดําเนนิงานของ

โรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ตามสําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณที่ ศธ 55/19  ลงวันที่ 9 มกราคม 2560   

พรอมทั้งไดรายงานผลการดาํเนนิงานของโรงเรียน และใหการตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) และคณะ  ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแกโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2560 

อนึ่ง โรงเรียนไดจดัทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของโรงเรียนเพื่อเปนขอมูลประกอบการรับเสด็จ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปดการประชุม Thailand 

International Science Fair 2017 (TISF2017)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  รวมทั้งโรงเรียนไดเสนอแนวคิด

เก่ียวกับการดําเนินการของโรงเรียนแมเหล็ก เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติดวย  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ที่ ศธ 55/21  ลงวนัที่ 10 มกราคม 2560 

(2) ภาพหนาขาวการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

(3) สําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณที่ ศธ 55/ว1391 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

 
 

 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารที่สองของเดือน โดยเปนการประชุมเดือนเวนเดือน  

คือ จํานวน 6 คร้ังตอปงบประมาณ 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไดมีการประชุมคณะกรรมการแลวจํานวน 3 คร้ัง ดังนี ้

- คร้ังที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 81.82 
- คร้ังที่ 110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 2560  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
- คร้ังที่ 111/2/2560  วันที่ 14 มีนาคม 2560  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
- คร้ังที่ 112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 81.82 
- คร้ังที่ 113/4/2560  วันที่ 22 กันยายน 2560 มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100.00 
- คร้ังที่ 114/5/2560  วันที่ 12 กันยายน 2560 มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 81.82 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ตารางแจงการนับจาํนวนกรรมการทีเ่ขารวมประชุม 

(2) หนาสรุปรายงานการประชุมที่แสดงรายชื่อผูเขารวมประชุม (6 คร้ัง) 

- คร้ังที่ 109/6/2559 
- คร้ังที่ 110/1/2560 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 39 -       

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

- คร้ังที่ 111/2/2560 
- คร้ังที่ 112/3/2560 
- คร้ังที่ 113/4/2560 
- คร้ังที่ 114/5/2560 

 

 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน  ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 111/2/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560  ไดพิจารณาผลการตรวจสอบ

การจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการของโรงเรียนของผูสอบบญัชทีีค่ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและให

ขอคิดเห็น  กอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณางบดุลและบญัชีทาํการของโรงเรียน (คร้ังที่ 111/2/2560) 
 

 

 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดแสดงงบแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได และคาใชจายของโรงเรียน ทางรายงานประจาํป 

ของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําไฟลรายงานประจาํปเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนเผยแพรงบการเงิน (www.mwit.ac.th) 

(2) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนแผยแพรรายงานประจาํป 
(https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=AR_TITLE&content=AR_CONTENT) 
 

 

 

 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดแสดงประวัติของคณะกรรมการฯ ในเวบ็ไซตของโรงเรียนและรายงานประจาํปของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพตัวอยางหนาเว็บไซตของโรงเรียนที่แสดงประวัติของคณะกรรมการฯ 

(https://www.mwit.ac.th/index_board.php) 
 

http://www.mwit.ac.th/
https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=AR_TITLE&content=AR_CONTENT
https://www.mwit.ac.th/index_board.php


รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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1.5.4  มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เผยแพรผานเว็บไซตของ

โรงเรียน  ซึ่งรายงานการประชมุดังกลาวจะปรากฏขอมูลผูเขารวมประชุมดวย  นอกจากนี้  โรงเรียนไดนาํตารางแจง

การนับการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงตารางแจงนบัการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ  

(https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=BM_TITLE&content=BM_CONTENT) 
 

 

1.5.5  มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดนาํเสนอโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการแตละชุด เผยแพรผานทางเวบ็ไซต

ของโรงเรียน 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ 
(www.mwit.ac.th) 

 

 

1.5.6  มีขอมูลภารกิจ และแผนยุทธศาสตร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พนัธกิจ ยทุธศาสตร ตลอดจนแผนปฏิบตังิานและ 

ผลการดําเนนิงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พันธกิจ ยุทธศาสตร  
ตลอดจนแผนปฏิบตัิงานและผลการดําเนินงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 
(www.mwit.ac.th) 

 

1.5.7  มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดจัดทาํขอมูลที่สาํคัญของโรงเรียนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน ไดแก ขอบังคับและระเบียบ

ของโรงเรียน แผนการปฏิบัติงาน รายงานประจําป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ทิศทางการดาํเนนิงานของโรงเรียนฯลฯ 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตของโรงเรียน 
(www.mwit.ac.th) 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 3) 
 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนจะเสนอใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งที่เปน

รายบุคคลและภาพรวมของทั้งคณะ  ในการประชุมคร้ังที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) e-File แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 

 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

      ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ดร. ณรงค  ศิริเลิศวรกุล) 

ดร. ณรงค  ศิริเลิศวรกุล ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) แทน ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ซึ่งครบวาระการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559  โรงเรียนจึงไดสง

เอกสารขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน พรอมทั้งผลการดําเนนิงานของโรงเรียน  เพื่อใหเขาใจภาพรวมในการดําเนินงาน

ของโรงเรียน  อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากผูอํานวยการ สวทช. ที่มีสวนในการชวยพฒันาโรงเรียนแลว  ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ บางคร้ัง  ทาง สวทช. ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการที่มีความเขาใจโรงเรียนดวยดีมาโดย

ตลอด เขารวมประชุมฯ ไดแก ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  ซึง่เปนอีกผูหนึ่งทีส่ามารถชวยใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน

แกผูอํานวยการ สวทช. คนใหมไดอยางด ี

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารยคลินิค นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ) 

ศาสตราจารยคลินิค นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ ไดเขารักษาการในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ซึ่ง ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ ไดเขาพบเพื่อแสดงความยินดี และใหขอมูล

พื้นฐานที่เก่ียวกับโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  พรอมทั้งไดเชิญมารวมฟงการรายงานผลการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมการดําเนินงานของ

โรงเรียนมากยิ่งข้ึน 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

รายละเอียดตามผลการดาํเนินงานขางตน 

 
 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)   - 42 - 

 

 

ตัวชี้วัด 4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน : นวัตกรรมสงเสริมและจงูใจใหนักเรียนศึกษาตอ 

                 ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

สรุปผลการประเมินดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการ (Innovation Based) 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2560 
 

นวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

 

1. หลักการเหตุผลความจําเปน 

ปจจุบันประชากรในระบบการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานสังคมศาสตรมีมากกวาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากขอมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research 

Institute: TDRI) และ 39สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เก่ียวกับ

ปริมาณความตองการกําลังคนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พบวาประเทศไทยมี

ความตองการกําลังคนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในปริมาณที่

สูงมาก ในป 2559 ความตองการกําลังคนระดับปริญญาโทมีสูงถึง 24,842 คน และระดับปริญญาเอก 4,007 คน

ขณะที่ในป 2554  ประเทศไทยสามารถผลิตกําลังคนระดับปริญญาโทได 9,222 คน และระดับปริญญาเอก 568 คน 

สะทอนใหเห็นวาประเทศกําลังอยูในภาวะขาดแคลนกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากสภาวการณดังกลาว 

ภาครัฐจึงใหความสําคัญในการเพิ่มกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  โดยสรางแรงจูงใจใหผูมีความรู

ความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสนใจศึกษาทางดานวิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย   

 ในสวนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาครัฐไดจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนองคการมหาชน กําหนด

ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนอยางเขมขนลึกซึ้งทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหแกนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อมุงเนนใหเปนตัวปอนที่มีคุณภาพเขาสูระดับอุดมศึกษา 

 สภาพปจจุบัน นักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 240 คน มีอิสระในการเลือกศึกษาตอในสาขาวิชา

ตามความสนใจ  และดวยคานิยมของสังคมที่ใหความเชื่อมั่นกับอาชีพดานการแพทยวาจะสรางสถานะทางเศรษฐกิจไดดี

เปนอันดับตน ๆ เมื่อเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืน นักเรียนที่จบจากโรงเรียนทุกรุนที่ผานมา พบวา  เลือกเรียนใน

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร เปนสวนใหญประมาณรอยละ 65  นอกจากนั้น 

เลือกเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิศวกรรมศาสตร ประมาณรอยละ 30  และเลือกเรียนในสาขาทาง

วิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร เพียงรอยละ  5  โดยมีแนวโนมที่

จะลดลงอยางตอเนื่อง    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เห็นความสําคัญในการเพิ่มปริมาณจํานวนนักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสาขาทาง

วิทยาศาสตรพื้นฐาน  เชน เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร จึงไดกําหนดกลยุทธของการจูงใจ

ในการศึกษาตอในสาขาทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน  โดย “ใหมีการกระตุนผานการจัดการเรียนสอนในชัน้เรียน” และ “ใหมี

การจูงใจที่เปนรูปธรรมผานกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” ซึ่งการดําเนินการกระตุนหรือจูงใจดังกลาว จะตองมีเปาหมาย กระบวนการ และการประเมินผลสําเร็จ  

ที่ชัดเจน 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนานวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน  โดยพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  สําหรับนักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 

 

3. การดําเนินการ 

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1.1  การจัดกิจกรรม  STEM  เพื่อใหนักเรียนไดประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  

และคณิตศาสตร  มาบูรณาการเพื่อทําความเขาใจสถานการณหรือการแกปญหาตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันหรือปญหาที่

เกิดข้ึนในสังคม  และสรางชิ้นงานเพื่อแกไขปญหานั้น ๆ  

 โรงเรียนจะจัดงาน STEM  FESTIVAL อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อใหนักเรียนนําเสนอผลงาน STEM พรอมกันทุก

ระดับชั้น ในรูปแบบ Oral  Presentation นักเรียนสามารถนําขอคิดเห็นที่ไดรับจาก ผูเขาชมผลงานไปปรับปรุงผลงานให

สามารถใชงานไดจริงและมีประโยชนมากข้ึน 

 3.1.2  การจัดงานการนําเสนอผลงานโครงงานของนักเรียน “MWITS SCIENCE FAIR” อยางนอยปละ  1  คร้ัง  

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ตองนําเสนอผลงานโครงงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร  โดยนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จะเขาฟงการบรรยาย  พรอมทั้งเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ๆ มาเขารวมกิจกรรมนี้ดวย  เพื่อเปน

การเผยแพรองคความรูที่นักเรียนไดรับจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร   
 

3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2.1  การเขาฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี 

 จุดมุงหมายเฉพาะ  :  เพื่อใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย  รับรูความกาวหนาของงานวจิัยเห็นคุณประโยชนและ

คุณคาของงานวิจยั  เกิดแรงจูงใจการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งเกิดแนวทางที่ประทบัใจในการเลือกทําโครงงาน 

(จํานวนข้ันต่าํทีน่ักเรียนตองปฏิบัติใน  3  ปการศึกษา คือ  8  คร้ัง) 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ  8  คร้ัง  (เฉลี่ยภาคเรียนละ  4  คร้ัง)     
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3.2.2  การเขารวมการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลย ี

 จุดมุงหมายเฉพาะ  :  เพื่อใหนักเรียนรูจักหนวยวิจัยดานตาง ๆ  เรียนรูเสนทางหรือทิศทางการวิจัยที่หลากหลาย  

เห็นบรรยากาศการทํางานวิจัยของนักวิจัย ไดพบปะนักวิจัย  เพือ่ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ/ประกอบอาชีพดาน

การวิจัยในอนาคต  รวมทัง้รูจักนักวิจัยที่จะทาบทามขอใหเปนที่ปรึกษาโครงงาน (จํานวนข้ันต่าํที่นักเรียนตองปฏิบัติใน  

3 ปการศึกษา คือ 8 คร้ัง) 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ 4 คร้ัง (เฉลี่ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง) 

 

3.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.3.1  กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพี่นักเรียนเกาที่เรียนคณะวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  เพื่อให

นักเรียนเห็นแนวทางการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดเขารับฟงการบรรยายพิเศษ

ดวย  เพื่อเปนขอมูลใหเห็นความสําคัญของการศึกษาตอทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน และสงเสริม  จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรพื้นฐานมากข้ึน 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ  6  คร้ัง  (เฉลี่ยภาคเรียนละ  3  คร้ัง) 

3.3.2  กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวจิัยทางวิทยาศาสตร  หรือคณะวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ  เพื่อใหเห็นแนวทางการประกอบอาชีพนักวิจัยทางวิทยาศาสตร  และเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดเขารับฟง

การบรรยายพิเศษดวย  เพื่อสนบัสนนุใหนักเรียนประกอบอาชพีนักวิจยัมากข้ึน 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนปการศึกษาละ  3  คร้ัง  (1 – 2 คร้ังตอภาคเรียน) 

 3.3.3  กิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่วิจยั  ซึ่งจะจดักิจกรรมสําหรับผูปกครองนักเรียนใหไดไปศึกษา  ดูงาน

สถานที่วจิัยสาํคัญ ๆ ทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อใหเห็นแนวทางการประกอบอาชีพนักวิจัย 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกผูปกครองนักเรียนปการศึกษาละ  1  คร้ัง 
 

4. ผลลัพธที่คาดหวัง 

นวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนกัเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  ประกอบดวย  กลยุทธและรูปแบบใน

การจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

1. การจัดทําผลงาน  STEM  ของนักเรียน 

2. การจัดงาน  MWITS  SCIENCE  FAIR   

3. การจัดกิจกรรมการฟงบรรยายพิเศษดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

4. การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

5. การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพี่ที่สาํเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร   

6. การจัดกิจกรรมบรรยายพเิศษโดยหนวยงานวิจัยทางวทิยาศาสตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  หรือคณะ

วิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลยัตาง ๆ   

7. การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานสถานที่วจิัยสาํหรับผูปกครองนกัเรียน 
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5. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม 

5.1  การจัดทําผลงาน  STEM  ของนักเรียน 

 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2559 โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  จัดทําผลงาน  
STEM  โดยมีครูสาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตรเปนที่ปรึกษา รวม 150 ชิ้นงาน  ซึ่งมีการนําเสนอผลงาน 
STEM เมื่อวันศุกรที่  20 มกราคม  2560 ระหวางเวลา 16.00 – 19.30 น. เพื่อใหนักเรียนบูรณาการเนื้อหาความรูที่
เรียนมานํามาใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริง และเห็นความสําคัญของการนําวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะนําไปสูความสนใจของนักเรียนที่จะศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานตอไป 
 นิยามคําวา  STEM  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
 S  (Science)  ความรูทางวทิยาศาสตรทีน่ํามาใชในการแกปญหา 
 T  (Technology)  เทคโนโลยทีี่นาํมาใชในการแกปญหา  หรือวางแผนแกปญหา 
 E  (Engineering)  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นํามาใชในการแกปญหา  (กระบวนการ 

ถายทอดความคิดและตัดสนิใจ  กําหนดแบบของชิน้งานหรือชิน้สวนวัตถุให 
สามารถทาํงานไดตามความตองการที่กําหนดโดยอาศัยหลักวทิยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร) 

 M  (Mathematics) ความรูทางคณิตศาสตรทีน่ํามาใชในการแกปญหา 
  
 ขั้นตอนในการดําเนินการ  MWITS  STEM  ACTIVITY ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

สัปดาหที ่ ขั้นตอนในการดําเนินการ 
2 (24 – 28  ต.ค. 59) ขั้นตอนที่  1  ระบุปญหาในชีวติจริงที่พบหรือนวัตกรรมที่ตองการพัฒนา 

1.1 ปญหาในชวีิตจริงที่สนใจหรือนวัตกรรมที่ตองการพัฒนา 
1.2 ระบุความสามารถในการทาํงานของชิ้นงาน/นวัตกรรมที่ตองการพัฒนา 
1.3 ใครเปนผูใชชิน้งาน/นวัตกรรมที่ตองการพัฒนานีบ้าง   

(ระบุในลักษณะ  บุคคล  กลุมบคุคล  เพศ  วัย  อาชีพ  เปนตน) 

3 (31 ต.ค. – 4 พ.ย. 59) 

4 (7 – 11 พ.ย. 59) ขั้นตอนที่  2  รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหาหรือนําไปสู 
การพัฒนานวัตกรรมนัน้ ระบุความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
เก่ียวกับชิ้นงาน/นวัตกรรม นั้น  และเทคโนโลยีทีน่ํามาใชในการแกปญหา   
หรือวางแผนแกปญหา 

5 (14 – 18 พ.ย. 59) 

6 (21 – 25 พ.ย. 59) ขั้นตอนที่  3  ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยเชื่อมโยงความรูดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร  และคณิตศาสตร 
3.1  ทําอยางไรถึงจะทําใหชิน้งาน/นวัตกรรมนั้น  มีความสามารถตามที่ระบ ุ
3.2  เราจะทราบไดอยางไรวาชิน้งาน/นวัตกรรที่พัฒนาข้ึนมานัน้ มีความสามารถ

อยางที่ตองการ  (ความคาดหวังที่ชี้วัดได) 
3.3  ชิ้นงาน/นวัตกรรมที่จะพฒันาข้ึนมานั้นมีขอจํากัดอะไรบาง (สี  วสัดุที่จะใช  

งบประมาณ  เปนตน) 

7 (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59) 
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สัปดาหที ่ ขั้นตอนในการดําเนินการ 
 3.4  แบบรางของชิ้นงาน/นวัตกรรม  ภายใตเงื่อนไข หรือขอจํากัด (ควรมีหลาย ๆ 

แบบ ไวเปนทางเลือก โดยใชความรูทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร  มาใชใน
การออกแบบและนําเทคโนโลยทีี่มีอยูแลวมาชวยในการออกแบบหรือสราง
เทคโนโลยีใหม  เปนข้ันตอนที่ตองการความคิดสรางสรรคอยางมาก) 

3.5  นักเรียนประเมินแบบรางที่ออกแบบไว  โดยพจิารณา 
 แบบรางดงักลาวมีความสามารถในการทํางานตามที่ระบไุวหรือไม 
 การทํางานไดจริงของแตละแบบราง  โดยนักเรียนอาจจะสรางโมเดล

คณิตศาสตร  หรือสรางตนแบบ 
3.6  แบบรางที่เหมาะสมที่นักเรียนเลือกเนนเลือกแบบรางที่ตอบสนองตอ 

ความตองการของผูจะนาํไปใช 
8 (5 – 9 ธ.ค. 59) ขั้นตอนที่  4  วางแผนและดาํเนินการแกปญหา หรือพัฒนานวตักรรม 

4.1  ชิ้นงาน/นวัตกรรมที่จะพฒันาข้ึนมานั้น  จะใชระยะเวลาในการดําเนินการ
นานเทาไร 

4.2  งบประมาณที่ใชในการจัดทําชิน้งาน/นวัตกรรม (ชิ้นงานทีด่ีตอง ดี งาม งาย 
ถูก ทน) 

4.3  ระบุประมาณความกาวหนาของชิน้งานในแตละชวงเวลา 
4.4  รูปถายชิ้นงาน/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่  5  ทดสอบ ประเมนิผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือ
นวัตกรรมที่พัฒนาได 
5.1  ระบุวิธีการหรือขอมูลที่ใชทดสอบชิน้งาน/นวัตกรรม 
5.2  ผลการทดสอบที่แสดงวา ชิ้นงานทาํงานไดตามกําหนด ชิน้งานทํางานโดย 

ไมมีปญหาในสถานการณตาง ๆ หากชิ้นงาน/นวัตกรรมที่ทําข้ึนนั้นไมสามารถ
ทํางานไดตามขอกําหนด ใหนักเรียนระบุสาเหตุและแนวทางแกไข 

9 (12 – 16 ธ.ค. 59) 
10 (19 – 23 ธ.ค. 59) 
12 (2 – 6 ม.ค. 60) 
13 (9 – 13 ม.ค. 60) 

14 (16 – 20 ม.ค. 60) ขั้นตอนที่  6  นําเสนอวิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหา  หรือผลของนวัตกรรม

ที่พัฒนาได 
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ภาพกิจกรรม 
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5.2  การจัดงาน  MWITS  SCIENCE  FAIR   
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจัดงาน MWITS SCIENCE FAIR  เมื่อวันที่  8-9  ธันวาคม  2559  

เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  ทุกคนไดนําเสนอผลการทําโครงงานของตนเอง   
ทั้งการนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ  โดยเชิญนักเรียนจากตางโรงเรียนมารวมกิจกรรม  
ซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทําโครงงานของนักเรียน   

นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดรับการกระตุนโดยการประชาสัมพันธการทําโครงงานจากครู
สาขาวิชาตาง ๆ และใหเ ร่ิมคิดหัวขอในการทําโครงงานจากประเด็นที่นักเรียนสนใจ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ของ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยตองศึกษาขอมูล งานวิจัยที่เก่ียวของ และนําเสนอเคาโครงโครงงานตอโรงเรียนตามสาขาที่
เก่ียวของ คือ สาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งทางสาขาวิชาจะจัดครูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ มาเปนที่ปรึกษาใหนักเรียน พรอมทั้งหาผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรมาเปนที่ปรึกษารวมดวย   

เมื่อนักเรียนข้ึนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจะสงเสริมใหนักเรียนออกไปทําโครงงานตาม มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานวิจัยภายนอกในชวงบายของวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห ทั้ง 2 ภาคเรียน และมีเกณฑการประเมินการทํางาน
โครงงานโดยผูทรงคุณวุฒิอยางชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานความรูความสามารถ และบุคลิกภาพในการนําเสนองานของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการทําวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางถูกข้ันตอน สามารถใชอุปกรณเคร่ืองมือการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง และสามารถสื่อสารและถายทอดความรูไดเปนอยางดี รวมทั้งเห็นตัวอยางนักวิจัย/
นักวิทยาศาสตรที่ดี เห็นคุณคาของงานวิจัย เห็นความสําคัญของอาชีพนักวิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูความสนใจของ
นักเรียนที่จะศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานในอนาคต    
 การจัดงาน MWITS SCIENCE FAIR ในการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
ปการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนจัดใหมีการนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร โดยมีการนําเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย จํานวน 9 หอง และมีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการประเมินหองละ  2 ทาน ทั้งนี้การนําเสนอโครงงาน 
วิทยาศาตรของนักเรียน ไดมีการประเมินโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการประเมิน
ปรากฏวา คิดเปนรอยละ 79.17  ซึ่งการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในคร้ังนี้ มีโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่รวมนําเสนอโครงงาน จํานวน 85 โครงงาน ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 
1 Program for human’s height and weight prediction from 

voice 
นายสารศิ  ธนาโสภณ 
นายภูมภิพ  สุวรรณาภิชาต ิ
นายอานนท  มั่นคง 

5/1 
5/8 
5/8 

2 Personal identification using brain wave นายศักยศรณ  จุฑากิตต ิ
นายภัทรปราณ  สาราลักษณ 
นายเมธิชัย  เดชด ี

5/4 
5/8 
5/9 

3 A deep learning based methodology for automatic 
recognition of species from Thai orchid images via 
convolutional neural networks 

นายชนะโชค  สิริพรพิสุทธ์ิ 
นายพงษศักดิ์  ศิริเหลืองตระกูล 
นายภูมริพี  ลิ้มเพียรชอบ 

5/9 
5/9 
5/9 

4 Ambient detector น.ส.เพชรประกาย  ศิรเิผาสุวรรณกุล 
นายปุณญภัส  สินปญญาเลิศ 
นายอรัญชย  วงศพรอมมลู 

5/1 
5/1 
5/1 

5 Mathematical rolling wheel นายธรรศพล  ทัพถาวร 5/2 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 

นายธุวานนท  คนใจบุญ 
นายพิชเญศ  อุดมศรีโยธิน 

5/2 
5/2 

6 Equality donation distribution model using penalty 
function method 

นายวรเมธ  จินตจุฑากุล 5/4 

7 Face recognition program นายภูดิศ  ดาวเวียง 5/4 
8 A study of linear relation on Pascal’s triangle นายตุลยวัต เมืองมานอย 

นายเมษ เอ่ียมวิเชียรเจริญ 
ม.5/5 
ม.5/8 

9 Finding the maximum numbers of equal circles which 
are packed on limited size of rectangle 

นายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา 
นายสุวพัชร เช่ียวชาญวัฒนา 

ม.5/2 
ม.5/4 

10 On ρ-labeling of some graphs นายธนทัต โชคธนสวัสดิ ์
นายวรวิช เจริญศิริพรกุล 
นายสหรัฐ จิววุฒิพงค 

ม.5/6 
ม.5/9 
ม.5/9 

11 A mathematical model to control the population of 
Mosquito by genetically modified Mosquito 

นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ 
นายกันติทัต จันทรศริ ิ
นายณัฐภัทร สุขุมาลไพบูลย 

ม.5/4 
ม.5/7 
ม.5/8 

12 The number of square partitions of the positive integer n นายวัชรพล ริ้วเลิศศริิกุล 
นายศุภกร ยศปญญา 
นายศุภณัฐ มวงศิลา 

ม.5/3 
ม.5/6 
ม.5/6 

13 The relationship between perfect square numbers and 
prime numbers in pell’s equation 

นายสุภวัส อินทปชฌาย 
นายกษิดิศ สืบกิจวรรณชัย 
นายภาสิน ปยะวรรณรัตน 

ม.5/1 
ม.5/6 
ม.5/6 

14 The encryption using the Rubik rule นายณัฐดนัย ภาคาบุตร 
นายณัฐวีรภัทร เวลาด ี

ม.5/3 
ม.5/5 

15 Constructing a code via an equivalence relation on 
{0,1,2}* 

น.ส.ขวัญจริา พุมพิศ 
น.ส.วรนุช จิตภักดีบดินทร 
น.ส.ภรัณ รปูประดิษฐ 

ม.5/2 
ม.5/3 
ม.5/9 

16 Graph generalization of   Latin squares  นายกสานติ ์ไพบูลยผล 
นายภีมพล เยื่อปุย 
นายฉัตริน พวงทับทิม 

ม.5/2 
ม.5/5 
ม.5/8 

17 On extendability of 3-deza graphs with diameter 2 นายณัฐภัทร ธารไทรทอง 
นายพงศธร จารุรัชตพันธ 
นายณยศ วสุวรรธก 

ม.5/3 
ม.5/9 
ม.5/9 

18 Influence of thickness on hydrophilic property of thin 
film deposited by Reactive DC sputtering 

นายกิตติธัช บรสิุทธ์ิ 
นายณภัทร อังสุนันทวิวัฒน 
นายศุภณัฐ เก้ือกูลวิบูลยชัย 

5/10 
5/10 
5/10 

19 Study magnetic force through different thickness of 
aluminum rings 

นายพัฒภูมิ เศรษฐกวิน 
นายภารจุ วุฒิไกรอุดมเดช 
นายกําชัย เขมะจติพิชิต 

5/6 
5/8 
5/2 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 
20 The relationship between thickness of stainless coated 

on mirror and light reflection 
นายปฎิพน ประจําเมือง 
นายณัชพน หวังมุทิตากุล 
นายเศรษฐวัฒน ยิ่งยงชัย 

5/4 
5/2 
5/8 

21 Detection of pathogenic leptospira in water 
envioromental using anti-leptospira coated Fe3O4@Au 
core/shell nanostars (Fe3O4@AuNSs) 

นายภูมิ มีประเสริฐสกุล 
นายฐานิตบูรณ ถาวรธนนันท 
นายปุณณัตถ พวงไพโรจน 

5/4 
5/5 
5/5 

22 Development of bio imaging technique for Pythium 
insidiosum detection based on Fe3O4@Au core/shell 
nanostars enumeration with the dark field microscope 

นายพงศภรณ รังสฤษติกุล 
นายชยพัทธ ชูแกว 
นายธนพล อิทธิพรไพศาล 

5/5 
5/8 
5/5 

23 Efficacy of roadside trees in trapping dust caused by air 
pollution 

น.ส.วิลาสินี คุปตนิรัติศัยกุล 
น.ส.กชพรรณ ใตบวรพิทักษ 
น.ส.สริภัทร ปยนันทจรัสศร ี

5/1 
5/5 
5/5 

24 Efficiency analysis of ducted propellers using CFD-based 
scaling 

นายณัฐชนน ลลีาศรสีุนทร 
นายนราวุฒิ แสงชโยสวัสดิ ์
นายอนพัทย พิทยายน 

5/3 
5/3 
5/3 

25 Electronic transport property in two dimension of 
graphene at phonon energy ℏ𝜔𝜔𝑞𝑞 ≪ 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 and ℏ𝜔𝜔𝑞𝑞 ∼
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 

นายณภัทร ปนศรีนวล 
นายอติวิชญ อัศวชนะการ 
นายอมรเดช พงศาโรจนวิทย 

5/6 
5/6 
5/6 

26 The effect of biaxial stress in Ti2C sheet on hydrogen 
storage 

น.ส.ณัฐณิชา มานะบริบูรณ 
น.ส.พิรดา พงศอภิรักษกุล 
น.ส.แพรพิไล วิจักขณพันธ 

5/1 
5/6 
5/10 

27 Structural phase transitions of mercury under high 
pressure 

นายกัญจนพงศ แสงวงศ 
นายธีรเมธ กันตพิทยา 
นายภูมริพีรัช พุดด ี

5/2 
5/10 
5/10 

28 Coherence length of white light measurement using 
Michelson interferometer 

นายปพณ ศุภชัยศริิกุล 
นายวศิน คีรีวัลย 

5/10 
5/7 

29 Biophysics for real time measurement of Nitrogen, 
Phosphorous and Potassium in plant 

นายรัฐวิทย รัฐวิวรรธน 
นายศรณัยภัทร วัชราเรืองวิทย 
นายพลณพงศ ศรสีุรินทร 

5/6 
5/6 
5/8 

30 Development of microscope contrast by low-coherence 
light interference 

นายชยุตม สรุสังวาลย 
นายนํ้ามนต ตณัฑไพบูลย 
นายศตยุ ปรณิายก 

5/3 
5/10 
5/10 

31 The design of the vehicle instrument for speed limits by 
mechanical systems 

นายณัฐภัทร บุญวิโรจนฤทธ์ิ 
นายพสิษฐ ภูเจริญ 
นายสิรวิชญ พงศพรเชษฐา 

5/9 
5/9 
5/9 

32 Prediction of rainfall by using intensity of cloud 
brightness ratio 

นายกิตติวินท กลดัประเสริฐ 
นายธีรภัทร ศริิสืบ 
นายรวิษฎ ศรสีุพพัตพงษ 

5/6 
5/6 
5/6 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 

33 Counting a quantity of single photon using the program 
arduino microcontroller 

นายชวินธร สิริพิพัฒนวรคณุ 
นายภัทรพงศ พัฒนากุล 
นายวิชญะ ภักดิ์แจมใส 

5/7 
5/7 
5/7 

34 Study efficiency of heat engine that using the different 
concentration of solutions 

นายสิขเรศ มหาศวิน 5/4 

35 Classification of Pathum Thani 1 and Khao Dawk Mali 
105 by using the forbearance of each brown rice 

นายศรสกล ยิ้มเลิศลักษณ 
นายเชิดศักดิ์ ตั้งเจตนาพร 
นายพิสิษฐ ตั้งวิจิตรสกุล 

5/4 
5/7 
5/7 

36 Modification and Characterization of Clay-Based Material 
for Heavy Metal Removal 

นายรัตนศลี รัตนยานนท 
นายธนเดช รัตนกรพันธ 
น.ส.ณัฐชยา มุขสมบัต ิ

5/7 
5/3 
5/7 

37 PVC/SiO2 and CMC/SiO2 transparent thin film as a heat 
insulator 

น.ส.จิรวดี   แซลิ่ว 
น.ส.ปรียารัชฎ  หง 
นายกรกฎ  ลลีาธนากร 

5/1 
5/1 
5/1 

38 Modified oil absorbent paper plates from various types 
of plants 

น.ส.รอยตะวัน   ศรีตระกูล 
น.ส.ภาวิดา มาปอง 
นายภาคภมูิ รัศมิทัต 

5/6 
5/6 
5/7 

39 The efficiency of biological coagulants from orange and 
pomelo fermented liquids for producing the natural 
rubber sheet 

นายภานุพงศ ดวงชู 
นายชยพล สุจริยากุล 
นายพงศธัช ท่ังหิรัญ 

5/3 
5/3 
5/2 

40 Comparisons of oil spill removal efficiency in water by 
superhydrophobic materials from polyester and pandas 

น.ส.ลลิตา อังศุพานิช 
 

5/7 
 

41 Detection of volatile amine by polymeric film containing 
Cu2+ 

นายปฐวี เอกอารีชัย   
นายพงศธร จิรภาสสกุลชัย 
นายพลกฤษณ ศรีวุฒิชาญ 

5/7 
5/7 
5/7 

42 Detection of volatile amine by modified silica น.ส.ณตุตรา สัพโส 
น.ส.ณพิชญา เจาพิทักษวงศ 
น.ส.ปณาลี คิวเจริญ  

5/9 
5/4 
5/9 

43 Electrochemical detection of oxysterol by paper-based 
sensor and potential application for rapid screening of 
cholangiocarcinoma 

นายสุขทวี ศรีสรอย  
นายฐปนัท รัตนศร ี
นายวรวงค เลิศอํานวยพร 

5/8 
5/8 
5/8 

44 Synthesis of clay-based nanopigments with improved 
thermal stability of the intercalated dye 

นายภัคพล  สริิวรจรรยาดี   
นางสาวเขมกร ทองศิร ิ
นายธีธัช นาคประดิษฐ 

5/4 
5/4 
5/4 

45 Analysis of acetone by gas sensor and its potential 
application to breath analysis for diagnosis of diabetes 

น.ส.ณฏัฐปวีณ  งามปยะกุล 
นายภัคกร เมธาเพ่ิมสุข 
น.ส.ปญญดา คิ้วฮก 

5/8 
5/8 
5/2 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 
46 Evaluation of degree of spicy by electrochemical 

method and potential application in food industry 
น.ส.ณธรณ ปยะวรรณรัตน 
น.ส.กฤตยพร นาเจรญิ 
น.ส.นิญา พิมพพรรค 

5/10 
5/10 
5/10 

47 Characterization of synthetic rubber by electronic nose 
for avoiding rubber damaging in industrial analysis 

นายณฐพล ดวงพัตตรา  
นายชวากร ทรงตั้งสันติกุล 
นายภูสิทธ์ิ เอ้ือนันตา 

5/8 
5/8 
5/8 

48 Photocatalytic activity of Ag/Fe3O4/ZnO in the 
degradation of methyl orange 

นายกษิดิศ ยิ่งสุขกมล 
นายอาชว ฤกษวิสาข 
 

5/1 
5/4 

49 Modification of plastic plaster by Siam weed's leaf 
extract for wound healing 

นายอรรถวุฒิ ทอนสูงเนิน 
นายณัฏฐชลิต ไกรวัฒนพงศ 
นายชยุตม ประกอบ 

5/4 
5/4 
5/4 

50 Determination of parabens in cosmetic products using 
amperometric detection on a modified carbonized-
nanowire/graphene electrode 

น.ส.กุณฑีรา กุศลทรามาส 
น.ส.ธนวรรณ เริ่มเสรมิสุข 
น.ส.ภาณิศา เอ่ียมเกตุแกว 

5/2 
5/7 
5/10 

51 Glycerin removal in biodiesel purification via effluent 
from salt farm 

น.ส.ภริษา ปราชญกิตติกุล 
น.ส.กุลนาถ พลพงษ 
น.ส.นัทธมน รัตนสมบัต ิ

5/7 
5/4 
5/4 

52 Ag-TiO2 coated on silicone film for antibacterial 
application 

น.ส.ณิชกานต  หนูทอง 
น.ส.ขันเงิน  สุริยบุตร 
น.ส.แพรวพันธุ  ตันศิร ิ

5/4 
5/4 
5/4 

53 The ability of silver nanoparticles (AgNPs) to inhibit silk 
fungus 

น.ส.ปาลดิา วาณิชยเจรญิชัย 
นายณฐนนท เทพตะขบ 
น.ส.ศุภสิรา ทองเหล็ง 

5/10 
5/10 
5/10 

54 The absorption of organic dye and heavy metal in waste 
water using activated carbon coated with chitosan 

น.ส.วชิรญาณ ธรรมสโรช 
น.ส.ภริมณ  ตันธนวัฒน 
น.ส.ธัญชนก  ทองใหม 

5/1 
5/3 
5/8 

55 The preparation of conductive rubber via chemical 
conventional method using nano carbon and cellulose 
fillers 

น.ส.ปยะธิดา พฤกษสุริยา 
น.ส.จิตติภัทร พิพัฒนวสุธากุล 
นายวรรธนัย เหลาอรรคะ 

5/2 
5/2 
5/2 

56 Hydrophobic property and waterproof coating using 
natural copal nano-films 

นายณัฐวัฒน  วิทยาคุณสกุลชัย 
นายเตชัส  ตั้งเจริญไพศาล 
น.ส.กชกร  ธีระสุต 

5/10 
5/1 
5/1 

57 A preparation of modified sugarcane bagasse with urea 
to adsorb Cd(II) from waste water 

นายนราวิชญ  ใจตรง 
นายศตพรรษ  ประสานพันธ 
น.ส.ขวัญชนก  โรจนพลาเสถียร 

5/3 
5/3 
5/9 

58 Synthesizing geraniol ester using lipase-catalysed 
esterification 

น.ส.นรินทธิญา ลิ้มศริิวัลลภ 
น.ส.รมิตา เทียนก่ิงแกว 
น.ส.พิมพนิยม นันตย ุ

5/3 
5/6 
5/9 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 
59 Endothelial activation in Thalassemia disease after 

hematopoietic stem cell transplantation 
นายพีรสิชฌ  สิทธิรัตน 
นายนัทธภัทร ภูถาวรทรัพย 
นายสวิตต  ศิรสิทธิกาญจน 

5/3 
5/5 
5/5 

60 Study of elimination structure of mosquito eggs (Culex 
sp.) by using Sodium Hypochlorite (NaOCl) 

นายศิระ ตั้งมงคลวณิช 
นายกฤติน  เชาวนศิร ิ
น.ส.พิชญาภา กัมปนยุทธ 

5/3 
5/6 
5/9 

61 The effect of the extraction from golden apple snail eggs 
(Pomacea canaliculata) to the growth of  Eri silkworm 
(Samia ricini) larvae and the quality of  its silk fiber 

นายกรรธศรณ หอพัตราภรณ 
นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ 
น.ส.ธัญชนก ศิรผิลหลาย 

5/1 
5/6 
5/7 

62 A developing effective medical transdermal patch 
inhibits Staphylococcus aureus from Piper sarmentosum 
Roxb. extract 

น.ส.สริดาภัทร ไกรภสัสรพงษ 
น.ส.ภารดี สุวรรณแกว 
น.ส.อลีนา มาแสง 

5/5 
5/5 
5/5 

63 Inhibition of southern corn leaf blight (Bipolaris maydis) 
by Chaetomium globosum 

น.ส.ธันยพร  อุสาหะการ ี
นายภวัต  วิริยโชค 
นายภูสรัล  สริิธนาดล 

5/9 
5/9 
5/9 

64 Household wastewater treatment system for fat 
adsorption using salt pan sediment from salt 
evaporation ponds as natural adsorbents 

นายกฤษณะ แพรไพศาล 
นายณัฐนนท  เหมือนพรรณราย 
นายจีรต ิ รัตนตรียานุภาพ 

5/5 
5/9 

5/10 
65 Silica extraction from rice husk for dental abrasives 

development 
นายสุชาครยี  เสนารักษ 
นายภูมิ  ภักดีกิจเจริญ 
นายสิรภพ  ลือพัฒนสุข 

5/1 
5/2 
5/2 

66 Development the color chart for measuring quality of 
Khao Nam Pheung pomelo (Citrus maxima Merr.)          

นายพีรวิชญ  ตั้งธนานุสนธ์ิ 
นายตรัย อาวุโสสกุล 
นายธนวินท ผิวขาว 

5/4 
5/7 
5/7 

67 Efficiency of Trichoderma hamatum on controlling 
Sclerotium rolfsii   root rot disease of chili in herbicide 
condition 

นายกันตพัฒน  ปุณญนิจนิรันดร 
นายศิรณิพัฒน  สีดํา 
นายกฤษกรณ ชีวพิทักษผล 

5/5 
5/5 
5/5 

68 Effects of Annona squamosa L. seed extracts for 
controlling Aedes aegypti larvae 

นายกฤติน ปณฑวิรุจน 
นายภูมภิัทร ยศสมบัต ิ
นายณัฐวรรธน นรสาร 

5/2 
5/5 
5/9 

69 Antimicrobial and antioxidant efficiency of the extracts 
from mucus and tissue of jellyfish   

น.ส.อภสิรา แดนพิพัฒน 
นายภูรินท  ภูพรอมพันธุ 
นายสิรภพ สายรัตน 

5/3 
5/3 
5/3 

70 Comparison of ammonia adsorption properties in water 
of cellulose acetate/zeolite and polyacrylonitrite/zeolite 
composite fiber for making the adsorption net for 
entrapping ammonia in water 

นายณภัทร  สุขแสงพนมรุง 
น.ส.วชิราภรณ  ออนไทย 
น.ส.พิมพนิภา ธรรมใจอุต 

5/5 
5/6 
5/9 

71 The study of the sesame oil (Sesamum indicum L.) for 
increasing the ability to protect ultraviolet light of 
Beauveria bassiana 

นายภวัต สุนทรจิรกาล 
นายชวณัฐ  งามวิวัฒนธรรม 
นายศตคณุ พอลิละ 

5/3 
5/9 
5/9 
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ลําดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน ชั้น 
72 Cloning and expression of pIEW3pET28a and 

pIEW3pET28aGFP in Escherichia coli 
นายบุญสิทธ์ิ งามวิโรจนเจริญ 
น.ส.ปุณณมา  สุตันติวณิชยกุล 

5/4 
5/5 

73 Prolonging storage life of wide white rice noodles using 
Caesalpinia sappan extracts 

น.ส.เพียงชีวา จันทวงศ 
น.ส.อัญธิกา เกษมสุขภักด ี

5/6 
5/10 

74 Antimicrobial activity of copper on growth of Escherichia 
coli 

นายแทนไท  ทับเท่ียง 
นายภูริ  ยิ่งยอด 

5/10 
5/10 

75 Determination of mutagenic and anti-mutagenic 
properties of methanol crude extracted of 
Trigonostemon redioides (Kurz) Craib using Somatic 
Mutation and Recombination Test (SMART) 

น.ส.ณิชารีย  กิจการเจรญิสิน 
น.ส.จิดาภา ทรงเงินด ี
น.ส.ณิชกานต ทวนชีพ 

5/1 
5/3 
5/7 

76 Screening of total tannins content in Thatbunjob herbal 
formula and its components 

น.ส.ศรญา  ปฐมไพบูลยกิจ 
น.ส.นภสัสร มะลิทอง 
น.ส.คณิศรา รักพงษไทย 

5/3 
5/6 
5/8 

77 Study of lipid accumulation in microalgae strains from 
freshwater ponds in Salaya region 

น.ส.ภัทรยีา วิทยานานันท 
น.ส.ณิชารีย เดชอนันต 
น.ส.สลิล  อําพนนวรัตน 

5/1 
5/7 

5/10 
78 Study on effects of heat in total flavonoid and phenolic 

content, antihyperlipidemic property and  α-glucosidase 
inhibitory property of Chamaung (Garcinia cowa) 

นายธนโชติ โรจนประเสริฐ 
น.ส.สภุาภร อมรมณีรตัน 
น.ส.สภุัสสรา ก่ีประเสริฐพงศ 

5/1 
5/6 
5/8 

79 Efficacy of Aedes aegypti larvae and pupae elimination 
product made from Cassia fistula L. fruit 

น.ส.ปานตะวัน แสงอุทัย 
นายบุญญเมธา เอ่ียมรัตน 
นายธนภณ  อาชาพิทักษ 

5/7 
5/7 
5/7 

80 Efficiency of mucous fraction from Earthworm 
(Pheretima  peguana) to inhibit biofilms formation of 
Escherichia coli and Staphylococcus aureus 

นายจักรพันธ  พรมราช 
นายวริศ หัตถกิจวัฒนา 
นายศุภณัฐ ยอแสงรตัน 

5/2 
5/2 
5/2 

81 The efficiency of  common cutworm (Spodoptera litura) 
elimination product made from seed and peel rambutan 
extracts 

นายกรธวัช  ตนัชวลิต 
นายธีรพิชญ  คุปตถาวรฤกษ 
นายรัชพล  อัมพวา 

5/4 
5/4 
5/4 

82 Isolation and characterization of Rhizobium spp. from 
root nodules of Clitoria ternatea L. 

น.ส.ธัญพร ธีระภูธร 
นายวิริทธิพล  ทรัพยเดชญาณกร 
นายวริศ พิกุลผล 

5/1 
5/1 
5/5 

83 Screening and identification of cellulase producing fungi 
as compost starter 

น.ส.ชิสา คอวิเชียรกุล 
น.ส.ญาณิศา  ริ้วรุจา 
น.ส.ธณัฐชา ภูษณปญญา 

5/8 
5/8 
5/8 

84 The effect of chitosan on yield and Na+ accumulation in 
flag leaf of Riceberry rice grown in saline soil 

นายอารีฟล  รักสนิท 
น.ส.หทัยภัทร ลาภพรศิริกุล 
น.ส.ณัฐพริศ โรจนวิไลกุล 

5/2 
5/5 

5/10 
85 The effect of growing media on growth and antioxidant 

properties of seablite (Suaeda maritima) 
น.ส.ธณรรธร ตันศิรมิาศ 
น.ส.รุงรวี พิพิธมงคลการ 
น.ส.กัญจนรัตน ศรีธนันดร 

5/2 
5/2 
5/5 
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 STEM  เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร  4  สาขาวิชา  ไดแก  วิทยาศาสตร  (Science)  เทคโนโลยี  
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร  (Engineering)  และคณิตศาสตร  (Mathematics)  หมายถึงองคความรูวิชาการของ
ศาสตรทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่ตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน 
ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
 แนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาจะบูรณาการความรูใน  4  สหวิทยาการ  ไดแก  วิทยาศาสตร  วิศวกรรม  
เทคโนโลยี  และคณิตศาสตร  โดยเนนการนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง  รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง  4  สหวิทยาการ  
เขากับชีวิตจริงและการทํางาน  สรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานการปฏิบัติใหเห็นจริง
ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แกปญหา  การหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ  พรอมทั้งสามารถนาํ
ขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได  (http://www.stemedthailand.org) 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงสงเสริมใหนักเรียนไดผลิตชิ้นงาน  STEM  ข้ึนตามความ
สนใจของนักเรียนและนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูและเพื่อนนักเรียนในปการศึกษา 2559  
และในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2560  นี้จึงไดจัดทําโครงการ STEM  CHALLENGE ข้ึน  เพื่อใหนักเรียนนําความรู
ทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  คณิตศาสตร  และพื้นฐานทางวิศวกรรม  มาประยุกตใชและบูรณาการในการสรางสรรค
ผลงานเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันตามหัวขอที่โรงเรียนกําหนดข้ึน  โดยจัดกิจกรรมในลักษณะของการ
แขงขัน  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสามัคคีในการทํางาน  มีทักษะในการทํางานกลุม  เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
รุนพี่และรุนนองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ  และเกิดแรงกระตุนและชักจูงใจในการทํางานระหวางรุนพี่
และรุนนองใหเกิดความสําเร็จรวมกัน   
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนําความรูทางดานวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  คณิตศาสตร  และพื้นฐานทางวิศวกรรม  
มาประยุกตใชและบูรณาการในการสรางสรรคผลงานเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม 
3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการนาํเสนอผลงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการแขงขันและหัวขอปญหากิจกรรม  STEM  CHALLENGE   
 
 รูปแบบการแขงขันจะจัดประกวดแขงขันผลงาน  STEM  โดยตดัสินคะแนนรวมเปนสายชัน้ดังนี ้



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6  

รวมคะแนน หัวขอ  การบําบัดนํ้าเสีย หัวขอ  การลดความดัง
ของเสียง 

หัวขอ  การประหยัด
พลังงาน 

เต็ม  100  คะแนน เต็ม  100  คะแนน เต็ม  100  คะแนน คิดเปน  T - Score 
ผลงาน  ม.4/1 ผลงาน  ม.5/1 ผลงาน  ม.6/1 สายชัน้ หอง 1 
ผลงาน  ม.4/2 ผลงาน  ม.5/2 ผลงาน  ม.6/2 สายชัน้ หอง 2 
ผลงาน  ม.4/3 ผลงาน  ม.5/3 ผลงาน  ม.6/3 สายชัน้ หอง 3 
ผลงาน  ม.4/4 ผลงาน  ม.5/4 ผลงาน  ม.6/4 สายชัน้ หอง 4 
ผลงาน  ม.4/5 ผลงาน  ม.5/5 ผลงาน  ม.6/5 สายชัน้ หอง 5 
ผลงาน  ม.4/6 ผลงาน  ม.5/6 ผลงาน  ม.6/6 สายชัน้ หอง 6 
ผลงาน  ม.4/7 ผลงาน  ม.5/7 ผลงาน  ม.6/7 สายชัน้ หอง 7 
ผลงาน  ม.4/8 ผลงาน  ม.5/8 ผลงาน  ม.6/8 สายชัน้ หอง 8 
ผลงาน  ม.4/9 ผลงาน  ม.5/9 ผลงาน  ม.6/9 สายชัน้ หอง 9 
ผลงาน  ม.4/10 ผลงาน  ม.5/10 ผลงาน  ม.6/10 สายชัน้ หอง 10 

 
 การตัดสินผลงานจะใหคะแนนแยกตามระดับชั้นกอน  (ม.4, ม.5 และ ม.6)  และนาํคะแนนรวมของสายชัน้หอง
มาพิจารณา  (คํานวณเปน  T – Score)  หากสายชั้นหองใดมีคะแนนรวมสงูสุด  จะไดรับรางวลัชนะเลิศ  เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเกิดความสามัคคีในการทํางาน  เกิดความสัมพนัธที่ดีระหวางรุนพี่และรุนนองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการ  และเกิดแรงกระตุนและชักจูงใจในการทํางานระหวางรุนพี่และรุนนองใหเกิดความสาํเร็จรวมกัน 
 
 การกําหนดหัวขอปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวัน 
 หัวขอที่  1  สําหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่  4  คือ  ปญหามลภาวะทางน้าํ  น้าํเสีย 
 หัวขอที่  2  สําหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  คือ  ปญหามลภาวะทางเสียง  การลดความดังของเสียง   
 หัวขอที่  3  สําหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่  6  คือ  ปญหาพลังงาน  การประหยัดพลังงาน      
ใหนักเรียนสรางนวัตกรรมผลิตพลังงานทดแทน   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม STEM  CHALLENGE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
“ปญหามลภาวะทางนํ้า  นํ้าเสยี” 
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 น้ําธรรมชาติที่สําคัญกับความเปนอยูของมนุษย  สัตว  และความเจริญของพืชพันธุ  ไดแก  น้ําบนผิวดิน  ในแต
ละวันคนเราตองใชน้ําจํานวนมากทั้งในดานการอุปโภค  บริโภค  การประกอบอาชีพ  เชน  การประมง  เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  เปนตน  ดังนั้นจึงจําเปนตองชวยกันรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเหลานี้ใหสะอาดอยูเสมอ  หากปลอยใหมีสิ่ง
สกปรก  เชน  ขยะ  หรือน้ําทิ้ง  ลงปะปนในแหลงน้ําธรรมชาติ  ก็จะทําใหแหลงน้ํานั้นกลางเปนน้ําเสียในภายหลัง  เมื่อ
แลหงน้ําดีกลายเปนน้ําเสีย  ก็จะเปนอันตรายตอชีวิตความเปนอยูของคน  พืช  และสัตว  ไมเฉพาะแตพื้นที่เดียวเทานั้น  
อาจขยายบริเวณกวางไกลออกไปทั้งชุมชนละแวกนั้น ๆ ได  ดังนั้น  การแกปญหาน้ําเสียจึงเปนเร่ืองที่สําคัญที่จะตอง
ชวยกันแกอยางเรงดวน 
 
จุดประสงคกิจกรรม  :  นักเรียนสืบคน  ออกแบบ  และสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในการบําบัดน้าํเสียจากครัวเรือนให
สามารถอุปโภคได 
 
กติกาการแขงขัน  :  นักเรียนตองออกแบบ  และสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรรในการบําบัดน้าํเสยีจากโรงอาหารของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปริมาตร  5  ลิตร  โดยเคร่ืองมือหรืออุปกรณนี้มีขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสม  ติดตั้งงาย   
ใชงานสะดวก  และสามารถบาํบัดน้าํใหมีคุณภาพเทียบเคียง  ดังนี ้

ดัชน ี คาที่ควรได 
1.คาความเปนกรดและดาง  (pH  Value) 6.5 – 8.5 
2.ปริมาณไขมัน  (Lipid) 5  mg/l 
3.ออกซิเจนละลาย  (DO) 2 – 4 มก./ล. 
4.ความขุน  (Turbidity) 50 NTU 

 
เกณฑการตรวจสอบและใหคะแนน 

1. คุณภาพน้ําหลงัการบาํบัด  (45  คะแนน) 
พิจารณาการลดลงของคาดชันวีดัคุณภาพน้าํตาง ๆ  จากกอนการทดสอบกับหลงัการทดสอบ   

แลวนํามาจัดอันดบัคะแนนของแตละคา  และนาํคะแนนอันดบัของแตละดัชนีมารวมกัน  เปนคะแนนของชิน้งาน 
2. Feature  ทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  (40  คะแนน) 

2.1 ติดตั้งงาย 
2.2 ชิ้นงานแข็งแรง 
2.3 มีอัตราเร็วในการผลิตน้าํเร็ว 
2.4 มีความปลอดภัยในการใชงาน 
2.5 มีความคิดสรางสรรค 

3. การนําเสนอผลงาน  (15  คะแนน)   
 
 

กิจกรรม STEM  CHALLENGE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
“ปญหามลภาวะทางเสียง” 
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 ปญหามลภาวะทางเสียง  เปนปญหาหนึ่งที่สําคัญ  โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่แออัด  ที่มาตรการควบคุมทางเสียง
บังคับใชไดยาก  จึงหลีกเลี่ยงจากปญหานี้ไดยาก  ดังนั้น  การออกแบบอาคาร  การเลือกใชชนิด  รูปทรงหรือลักษณะ
พื้นผิวของวัสดุบุผนังที่เหมาะสม  ที่สามารถปองกันหรือลดเสียงจากภายนอกเขาไปยังตัวอาคาร  จึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถ
ลดปญหามลภาวะทางเสียงได 
จุดประสงคกิจกรรม  :  นักเรียนสืบคน  ออกแบบ  คํานวณ  และสรางหองเดี่ยวขนาดไมนอยกวา  0.20  ลูกบาศกเมตร  
ที่สามารถปองกันเสียงจากสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยหองที่สรางข้ึนตองมีผนังและหลังคา  (หรือผนัง
สวนบน)  ติดกับสิ่งแวดลอมภายนอกโดยตรง 
 
 
 
 
 
 ลําโพง 
 
 
 
 หองที่นํามาวาง 
 
กติกาการแขงขัน 
 นักเรียนตองออกแบบ  คํานวณ  และสรางหองเดี่ยวขนาดไมนอยกวา  0.20  ลูกบาศกเมตร  ที่ใชงบประมาณ
ไมเกิน  2,000  บาท  (โรงเรียนสนบัสนุน  1,000  บาท)  จากนั้น  นาํหองที่สรางเสร็จมาวางในตําแหนงที่กําหนดให  
ดังรูป  โดยจะนาํไมโครโฟนรับเสียงวางไวภายในหองตรงตําแหนง  O  ดานนอกมีลําโพงที่ใหเสียงความถ่ี  440 Hz  หมุน
ไปไดรอบตัวหองตามแนวเสนปะวงกลม  ในการตรวจสอบการลดระดับเสียงที่เขาหอง  ทําไดโดยใชไมโครโฟนวัดระดบั
เสียงจากลาํโพงที่หมุนไปรอบตามแนวเสนปะวงกลม  โดยมีเกณฑการตรวจสอบและใหคะแนน  ดังตอไปนี ้

1. ประสิทธิภาพการลดระดับเสียง  (40  คะแนน) 
 

คา Zi คะแนนทีไ่ด 
≥ 2.0 40 

≥ 1.0 และ < 2.0 35 
≥ 0.0 และ < 1.0 30 

< 0.0 25 
 
2. ความแข็งแรง  น้ําหนัก  และปริมาตร  (20  คะแนน) 
3. Features  ทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  (25  คะแนน) 
4. การนําเสนอผลงาน  (15  คะแนน) 

กิจกรรม STEM  CHALLENGE  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
“การประหยัดพลังงาน” 

ไมโครโฟน 

O 
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 ปญหาพลังงานเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญ  โดยเฉพาะในการเกษตรที่ในปจจุบันมีการแทนที่ดวยชุมชนเมือง  ทําให
พื้นที่การเกษตรจําเปนตองยายออกไปหางไกลและบางคร้ังตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาหรือเชื้อเพลิงในการจัดการน้ําใน
การเกษตรซึ่งเปนการเพิ่มตนทุน  หากมีการพัฒนาเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่สามารถขนถายน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตรโดยใช
พลังงานธรรมชาติไดก็จะเปนการชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนไดทางหนึ่ง 
 
จุดประสงคกิจกรรม   นักเรียนสามารถสืบคน  ออกแบบ  คํานวณและสรางสิ่งประดษิฐที่ใชชนถายน้ําโดย 

พลังงานลม  ตามเงื่อนไขที่กําหนดใหได 
 
เงื่อนไขในการสรางอุปกรณ 

1. สิ่งประดษิฐที่สรางตองใชงบประมาณไมเกิน  2,000  บาท  (โรงเรียนสนับสนนุ  1,000  บาท)  และอุปกรณที่
ไดมาโดยไมไดซื้อตองประเมินมลูคารวมในงบประมาณดวย 

2. สิ่งประดษิฐตองทํางานไดดวยตนเอง  โดยมีพลังงานจากลมเปนหลัก  ไมใชไฟฟาหรือเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ   
3. ไมจํากัดขนาดและน้ําหนักของสิ่งประดิษฐ 
4. พลังงานลมในการทดสอบจะไดจากพัดลมอุตสาหกรรม  ยี่หอ  VENZ  รุน  IF24  โดยสิ่งประดิษฐจะตองอยูหาง

จากพัดลมในรัศมีไมนอยกวา  2  เมตร 
5. ภาชนะใสน้าํเร่ิมตนขนาด  กวาง*ยาว*สูง  40*60*35  เซนตเิมตร  และภาชนะใสน้าํสุดทายขนาด  

32*40*25  เซนติเมตร  โดยภาชนะใสน้าํทั้งสองจะมีสวนตางความสูงประมาณ  1  เมตร  (คงที่)  และในการ
ทดสอบภาชนะใสน้าํทั้งสองมีระยะหางกันอยางนอย  1  เมตร  โดยภาชนะใสน้ําเร่ิมตนตองวางอยูที่พื้น 

6. ใชเวลาในการทดสอบ  5  นาท ี ทําการทดสอบ  กลุมละ  2  คร้ัง 
 
เกณฑการใหคะแนน  (รวม  100  คะแนน) 
1.  คะแนนจากปริมาณน้าํ    60  คะแนน 
2.  คะแนนจากสถานการณทาทาย   25  คะแนน 
 2.1  ขนาดของนวัตกรรม  5  คะแนน  (ขนาดเล็กสุดได  5  คะแนน  ใหยสุดได  1  คะแนน) 
 2.2  นวัตกรรมมีความแข็งแรง  มั่นคง  สําหรับการใชงาน  5  คะแนน 
 2.3  มีความสะดวกในการใชงานจริง  5  คะแนน 
 2.4  สามารถทําหนาที่อ่ืน ๆ ไดอีกนอกจากเคลื่อนยายน้ํา  (multifunction)  10  คะแนน 
3.  คะแนนจากการนําเสนอ   15  คะแนน 
 
ผลที่ไดรับ 
 1. นักเรียนเห็นความสําคัญและสามารถนาํหลักการ  STEM  มาบูรณาการใชในการเรียนรูและการแกปญหาใน
ชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม 
 2. นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม  และการนําเสนอผลงานที่ดีข้ึน 
ผลการแขงขัน 

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก  นักเรียนสายหองสอง  (ม.4/2, ม.5/2,ม.6/2)   
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่  1  ไดแก  นักเรียนสายหองสี่  (ม.4/4, ม.5/4,ม.6/4)  
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3. รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่  2  ไดแก  นักเรียนสายหองหนึ่ง  (ม.4/1, ม.5/1,ม.6/1)     
 

ภาพกิจกรรมการแขงขัน  MWITS  STEM  CHALLENGE 
เม่ือวันที่  8  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 
 

  
 

  
 
 

  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 Thailand  4.0  เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง   

กับดักความเหลื่อมล้ํา  และกับดักความไมสมดุล  พรอม ๆ กับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู  ประเทศในโลกที่หนึ่ง  ที่มี

https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0350.jpg
https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0353.jpg
https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0420_1.jpg
https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0544_1.jpg
https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0488_1.jpg
https://gallery.mwit.ac.th/wp-content/grand-media/image/TIS_0378.jpg
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ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ในบริบทของโลกยุค  The  Fourth  Industrial  Revolution  อยางเปนรูปธรรม  ตาม

แนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ปไดวางไว  ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน  ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับ

ประชาคมโลก  ตามแนวคิด  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไล  “ประชารัฐ” 

 เปาหมายหลักของ  Thailand  4.0  คือการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง จากการ  “ปกชํา”  สูการมี  “รากแกว”  

ของตนเอง  รัฐบาลมีนโยบายสาํคัญในการปรับเปลี่ยนจาก “ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเปนสวนใหญ”  

สู  “ระบบเศรษฐกิจที่เนนการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม” 

จึงไดกําหนด  5  กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมายที่ตองการพัฒนาข้ึนในประเทศ  ดังนี ้

1. กลุมเกษตรและอาหาร  ใชเทคโนโลยชีีวภาพ  (Food & Agriculture – Biotech) 
2. กลุมสุขภาพ  ใชเทคโนโลยชีีวการแพทย  (Health & Wellness – Biomedical) 
3. กลุมเคร่ืองมืออัจฉริยะและหุนยนต  ใชเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส  (Smart  Devices & Robotics – 

Mechatronics) 
4. กลุมดิจิทัลและอินเทอรเน็ตออฟติง  ใชเทคโนโลยสีมองกลฝงตวั  (Digital  &  IOT – Embedded  

Technology) 
5. กลุมสรางสรรคและวฒันธรรม  ใช  Service  Design  ในการสรางมูลคา  (Creative  &  Culture  High  

Value  Services) 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจ เห็นความจําเปน 

ความคุมคา  และประโยชนที่ประเทศจะไดรับจาก โมเดล  Thailand  4.0  ดังนั้น การจัดกิจกรรมการฟงบรรยายพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี  รวมทั้งการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษาตอโดยรุนพี่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ

หนวยงานตาง ๆ จึงเนนไปที่กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมาย  5  กลุมที่ตองการพัฒนาข้ึนในประเทศ เพื่อสงเสริม

และจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานใหมากข้ึน     

 

 ทั้งนี้  ผลจากการดําเนินงานเมื่อภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2560  ที่ผานมา  ในการประเมินเจตคติของ

นักเรียนตอการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน พบวา นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปการศึกษา  2560 มี

เจตคติที่ดีตอการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน โดยนักเรียนเฉลี่ยรอยละ 20 มีความสนใจที่จะศึกษาตอระดับ

มหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร 

 

 

5.3  กิจกรรมบรรยายพิเศษ 

วัตถุประสงคของการจดักิจกรรมการฟงบรรยายพิเศษ 
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 การฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  เพื่อใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย รับรู

ความกาวหนาของงานวิจัย  เห็นคุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัย  เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  

รวมทั้งเกิดแนวทางที่ประทับใจในการเลือกทําโครงงาน 

 การฟงบรรยายพิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี และบุคลิกภาพ เพื่อใหนักเรียนได

รูจักและชื่นชมบุคคลตัวอยางที่ไดรับการยกยองใหเปนผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  รับรูความกาวหนาของงาน

วรรณกรรม  ศิลปวัฒนธรรม หรือดนตรี เกิดจิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย เกิดความซบซึ้ง  หวงแหนและเห็นความสําคัญ

ของการอนุรักษภาษาไทย  และประเพณีไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  รวมทั้งเพื่อใหนักเรียนรูจักตนเอง  เขาใจผูเรียน  

มีแนวทางในการปรับปรุงตนเอง  และรูจักการใชชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560)  
คณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษไดดําเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษของผูทรงคุณวุฒิที่สอดคลอง

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น 11 หัวขอบรรยาย โดยแบงประเภทไดดังนี้  
- การฟงบรรยายดานวทิยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลย ี จํานวน 6 หัวขอบรรยาย  
- การฟงบรรยายการฟงบรรยายพิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดนตรี และ

บุคลิกภาพ จาํนวน 5 หัวขอบรรยาย  
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
1. นักเรียนเขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ
แตละคร้ังไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียน
กลุมเปาหมาย  

มีนักเรียนเขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ 
แตละคร้ัง รอยละ 89.28 ของจํานวนนักเรียน
กลุมเปาหมาย  

2. นักเรียนที่เขาฟงการบรรยายพิเศษโดย
ผูทรงคุณวุฒิ มีระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.5 ในการประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ  

นักเรียนที่เขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ  
มีระดับพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 ในการประเมินผลแบบ
มาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว  
5 ระดับ  

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2560 (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560)  
คณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษไดดําเนนิการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษของผูทรงคุณวุฒิที่สอดคลอง

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมจานวนทั้งสิน้ 5 หัวขอบรรยาย โดยแบงประเภทไดดังนี้  
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- การฟงบรรยายดานวทิยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลย ี จํานวน 4 หัวขอบรรยาย  
- การฟงบรรยายการฟงบรรยายพิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดนตรี และ

บุคลิกภาพ จาํนวน 1 หัวขอบรรยาย  
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
1. นักเรียนเขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ
แตละคร้ังไมนอยกวารอยละ 80   ของนักเรียน
กลุมเปาหมาย  

มีนักเรียนเขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ 
แตละคร้ัง รอยละ 97.79 ของจํานวนนักเรียน
กลุมเปาหมาย  

2. นักเรียนที่เขาฟงการบรรยายพิเศษโดย
ผูทรงคุณวุฒิ มีระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.5 ในการประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ  

นักเรียนที่เขาฟงการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวฒุิ  
มีระดับพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 ในการประเมินผลแบบ
มาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว  
5 ระดับ  

 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2559 

 
หัวขอ 

ท่ี 
วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอบรรยาย กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน

ท่ีเขาฟง 
รอยละของ

นักเรียนท่ีเขาฟง 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย (จาก 5) 
1 18 ต.ค. 59 

เวลา 14.20 – 
16.10 น. 

บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“Big  Data” 

โดย  Prof. Jennifer  Widom 
จาก  Stanford  University 

ม.6 166 70.94 4.46 

2 30 พ.ย. 59 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ และกิจกรรม
สงเสริมการอาน 
“เติมไฟใสปุย” 

โดย  คุณศุ  บุญเลีย้ง  (ศิลปน  นักเขียน) 

ม.4-6 
ทุกระดับช้ัน 

ม.4 (233) 
ม.5 (230) 
ม.6 (176) 

90.13 4.56 
 

3 14 ธ.ค. 59 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ 
“GIS  กับการพัฒนาประเทศ” 

โดย  คุณกิตติพงศ  พงศาปาน  และคณุเอกพล  เอกอัครรุงโรจน 
GIS & Metadata  Officer, SERVIR-Mekong 

จากศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย 

ม.4 ม.4 (229) 97.03 4.14 

4 14 ธ.ค. 59 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ 
“The  Life  Signature” 

คุณสุทัศน  รงรอง  ผูกอตั้งและกรรมการบริหาร  บริษัท  ดูอินไทย  จํากัด 
(Founder & CEO  of  Do  in  Thai  Co.,  Ltd.) 

Social & Environmental  Solutions 

ม.5 ม.5 (228) 
ม.6 (19) 

95.40 4.88 

5 11 ม.ค. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“เราไดอะไรจากงานวิจัยขั้วโลก” 

โดย  รศ.ดร.สุชนา  ชวนิชย 
อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ม.5 ม.5 (142) 
ม.6 (12) 

59.41 4.32 
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หัวขอ 
ท่ี 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอบรรยาย กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน
ท่ีเขาฟง 

รอยละของ
นักเรียนท่ีเขาฟง 

ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย (จาก 5) 

6 12 ม.ค. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“เสนทางความสําเร็จและความสุขในการเปนหมอนักวิจัย” 

โดย  นายแพทยธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

และนายแพทยเปรม  เจริญเศรษฐศิลป อาจารยประจํามหาวิทยาลัยออกซฟอรด 

ม.4-6 ม.4 (234) 
ม.5 (237) 
ม.6 (234) 

99.44 4.38 

7 18 ม.ค. 60 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ 
“ชูความเปนไทยในยุคดิจิตอล:  ตอนหุนไทย” 

โดย  อ.สุรตัน  จงดาและคณะ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป  กรมศิลปากร 

ม.4-6 ม.4 (233) 
ม.5 (109) 

(นักเรียนชาย 
เรียนนศท.) 
ม.6 (200) 

76.45 4.55 

8 1 ก.พ. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยและวิทยาศาสตรหรือไม” 

รศ.ดร.วุฒิชัย  เอ้ือวิทยาศุภร 
อาจารยประจําภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 

นักวิทยาศาสตรรุนใหม  ประจําป  พ.ศ.2558 

ม.4 ม.4 (234) 99.15 4.07 

9 8 ก.พ. 60 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ 
“ความรักกบัวัยรุน” 

ผศ.ดร.จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 

และวิทยากรการอบรมดานเพศศกึษา 

ม.5 ม.5 (234) 97.91 4.75 

10 15 ก.พ. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“ทิศทางของงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต: 

ขอเสนอแนะตอนักเรียน/นักศึกษา” 
โดย  ศ.ดร.นวดล  เหลาศริิพจน  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ  สาขาวิศวกรรมศาสตร
และอุตสาหกรรมวิจัย ป พ.ศ.2558  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยรวมดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ม.4 ม.4 (232) 98.31 4.30 
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หัวขอ 
ท่ี 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอบรรยาย กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน
ท่ีเขาฟง 

รอยละของ
นักเรียนท่ีเขาฟง 

ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย (จาก 5) 

11 15 ก.พ. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“จากความอยากรู  สูนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนโลก” 

โดยผูแทนประเทศไทยเขารวมโครงการ Global Young  Scientists 
Summit  2017  ณ  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

1. ดร.ธเนศ  พฤทธิวรสิน  ภาควิชาฟสิกส  ม.มหิดล 
2. ดร.ธัญญพร  วงศเนตร  ภาควิชาชีวเคมี  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ี
3. ดร.รติพร  มั่นพรหม  (ศิษยเการุน  11)  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ      

ม.เกษตรศาสตร 

ม.5 ม.5 (234) 97.91 4.25 

เฉลี่ย 89.28 4.42 
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ  ภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา  2560 
หัวขอ 

ท่ี 
วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอบรรยาย กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน

ท่ีเขาฟง 
รอยละของ

นักเรียนท่ีเขาฟง 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย (จาก 5) 
1 31 พ.ค. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

“Science and Entrepreneurship in Healthcare Business” 
โดย  ดร.ศรายุทธ  เอ่ียมคง 

จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช.) 

ม.4 ม.4 (243) 
ม.6 (12) 

96.69 4.32 

2 31 พ.ค. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“Internet  of  Things  นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

โดย  ดร.พนิตา  พงษไพบูลย 
จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC) 

ม.5 ม.5 (232) 
ม.6 (32) 

98.31 4.45 

3 14 มิ.ย. 60 บรรยายดานสังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรมฯ 
“การทํางานภาคสังคม x ธุรกจิ” 

วิทยากรจากบริษัท  แฮนด  วิสาหกิจเพ่ือสังคม  จํากัด 

ม.4 
ม.5 

ม.4 (228) 
ม.5 (221) 
ม.6 (49) 

93.93 4.00 

4 21 มิ.ย. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“ดีเอ็นเอเทคโนโลยีกับการพัฒนาพันธุพืช” 

โดย  ดร.ศิวเรศ  อารีกิจ 
ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ม.4 ม.4 (111) 
นักเรียนชาย
เรียน นศท. 

100 4.54 
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2560 
หัวขอ 

ท่ี 
วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอบรรยาย กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน

ท่ีเขาฟง 
รอยละของ

นักเรียนท่ีเขาฟง 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย (จาก 5) 
5 21 มิ.ย. 60 บรรยายดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

“เมื่อนักวิทยาศาสตรสบตาสังคม  ในมิติสิ่งแวดลอม” 
โดย รศ.ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล 

อาจารยผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  ทรัพยากรสัตว 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.5 ม.5 (89) 
นักเรียนชาย
เรียน นศท. 

 
ม.6 (1) 

100 4.35 

เฉลี่ย 97.79 4.33 
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5.4  กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

สถานท่ีศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560  วันอังคารท่ี 6 มิถุนายน 2560 
 

เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

1 
เชา 

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NTCT)   
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธาน ี

วิทย-คณิต อ.รังสิมา สายรัตนทองคํา 
อ.สุพรรณี เชื้อนุน 

อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ 
47 

4.46 
 

4.45 
4.33 

บาย 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

วิทย-คณิต 

2 

เชา 

- พิพิธภัณฑพื้นบาน บานภัณฑารักษ ตลาดเกากกพระยา                           
75 หมู 3 ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
- เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม  
100 หมู 2 ต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

สังคมฯ 

อ.ปยรัตน  แซอ้ึง 
อ.ปราณี  ดิษรัฐกิจ 

45 

4.22 
 
 
 
 
 

4.32 

4.30 

บาย 

ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ (1) 
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประกอบดวย 
1. หองปฏิบัติการ Center for Biomedical and Robotics 

Technology (BART LAB) 
2. หองปฏิบัติการ Smart Motion Analysis and 

Rehabilitation Technology (SMART LAB) 
3. หองปฏิบัติการ Brain-Computer Interface (BCI LAB) 
 
 
 

วิทย-คณิต 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

3 

เชา 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต 
ดร.อุษา  จีนเจนกิจ 

อ.ชาคริต  สมานรักษ 
42 

4.29 
 
 

4.20 

4.26 

บาย 
สถาบนัพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต 

4 
เชา 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ซ.จุฬาลงกรณ 12  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร    

วิทย-คณิต 
อ.วีรวุฒิ  เทียนขาว 

อ.นงลักษณ อาภาสตัย 
48 

4.45 
 
 

4.27 

4.55 
บาย 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซ.จุฬาลงกรณ 62  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร    

วิทย-คณิต 

5 
เชา 

ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม 

วิทย-คณิต 
ดร. บัวหลวง ฝายเยื่อ 
อ.ธัญญรัตน    ดําเกาะ 

46 

4.30 
 
 

4.36 

4.36 
บาย 

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             
วิทยาเขตกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม 

วิทย-คณิต 

6 

เชา 
ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ถ.วังหลัง เขตบางกอกนอ กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต 
อ.ทิพนาถ นอยแกว 

อ.เมษสุวัลย พงษประมลู 
อ.สุภาพัชร สินกันทรากร 

46 
4.42 

 
4.46 

4.46 
บาย 

พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส  
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร อาคารภุชงค ถ.กรุงเกษม  
แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพมหานคร 

สังคมฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

7 
เชา 

อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สํานักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  

วิทย-คณิต 
อ.อนุชา  ประทุมมาม 

ดร.สิริรัตน  พงศพิพัฒนพันธุ 
42 

4.31 
 
 

4.27 

4.34 

บาย 
วังสวนผักกาด 
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สังคมฯ 

8 
เชา 

หนวยสงเสริมศักยภาพทางนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี  
ภาควิชาฟสิกส  คณะวทิยาศาตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

วิทย-คณิต 
อ.กิตติพงศ พงษเสถียรศักดิ์ 
อ. ภัทรพงศ เลิศทัศนวนิช 

28 

4.43 
 
 

4.50 

4.15 

บาย 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธ ี
ปากคลองบางกอกนอย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร สังคมฯ 

9 

เชา 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต 

ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ 
อ.เกศนี นุชทองมวง 

47 

4.52 
 
 

4.63 

4.52 
บาย 

พิพิธภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 
หอรัษฎากรพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวังหนา                    
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

สังคมฯ 

10 
เชา 

ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต ดร.ศราวุทธ  แสงอุไร 
อ.วีระยุทธ ปสาล ี

25 
4.33 

 
4.55 

4.43 
บาย พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ แขวงสนามบินดอนเมือง กทม. สังคมฯ 

11 
เชา 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ
(ไบโอเทค)  อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธาน ี

วิทย-คณิต ดร.อรวรรณ ปยะบุญ 
อ.มานนท  ผสมสัตย 

23 
4.54 

 
4.75 

4.47 

บาย อนุสรณสถานแหงชาติ  ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  สังคมฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

12 
เชา 

ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ถ.งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วิทย-คณิต 
อ.จตุพร  พันตรี 

อ.ฐิติมา  กลาหาญ 
45 

4.50 
 

4.54 
4.49 

บาย 
กรมแผนที่ทหาร  
ถ.กัลยาณไมตรี แขวงพระราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

สังคมฯ 

รวมจํานวนนักเรียน 484 4.42 4.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

สถานท่ีศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560  วันท่ี  17  สิงหาคม  2560 

 

เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

1 

เชา 
หนวยชวยเหลือนกปา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทย – คณิต 
อ.รังสิมา  สายรัตนทองคํา 

ดร.ธรรมนูญ  ผุยรอด 
48 

4.62 

4.60 
บาย 

คลินิกสุขภาพชางและสัตวปาใกลสูญพันธ 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทย – คณิต 4.40 

2 เชา ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง  มหาวทิยาลัยมหิดล วิทย – คณิต อ.ชัยนันท  วนัอินทร 
อ.ศึกษาชัย  ชมไพบูลย 

47 4.42 4.34 
บาย หอภาพยนตร  (องคการมหาชน) สังคมฯ 4.36 

3 เชา ภาควิชาเคมี  คณะวทิยาศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

วิทย – คณิต อ.ฐิติมา  กลาหาญ 
อ.จตุภรณ  สวัสดิ์รักษา 

23 4.49 4.43 

บาย พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สังคมฯ 
 

4.54 

4 เชา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง วิทย – คณิต 
 

ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 
อ.อนุชา  ประทุมมา 

46 4.39 4.27 

บาย บริษัท  เคซีอี  อีเลคโทรนิคส  จํากัด  (มหาชน) วิทย – คณิต 
 

4.21 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

5 
เชา 

บริษัท  ซีที  เอเซีย  โรโบติกส  จํากัด วิทย – 
คณิต 

ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 
อ.มานนท  ผสมสัตย 

 
35 

4.24 
4.28 

บาย 
ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ  เขตสะพานสงู สังคมฯ 

 
4.10 

6 เชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

วิทย – 
คณิต 

อ.กิตติพงศ  พงษเสถียรศักดิ์ 
อ.เลาขวัญ  งามประสิทธิ ์

48 4.41 4.38 

บาย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

วิทย – 
คณิต 

4.46 

7 เชา SMART  LAB ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทย – 
คณิต 

อ.พิชุตม  อุปพันธ 
อ.ชาคริต  สมานรักษ 

48 4.38 4.60 

บาย ศูนยพัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลลแสงอาทิตย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทย – 
คณิต 

3.70 

8 เชา สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทย – 
คณิต 

ดร.บัวหลวง  ฝายเยื่อ 
อ.เมธชวิน  อินธิไชย 

16 4.60 4.82 

บาย พระราชวังสนามจันทร สังคมฯ 4.73 
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เสนทาง
ที่ 

ชวงเวลา สถานที่ศึกษาดูงาน ดูงานดาน ครูผูดูแลนักเรียน 
นักเรียน 
จํานวน 
(คน) 

ผลการประเมิน
ความสอดคลอง
กับอุดมการณ
ของโรงเรียน  
(สูงสุด 5) 

ผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอ 
การจัดกจิกรรม 

(สูงสุด 5) 

9 
เชา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทย – 
คณิต ดร.อรวรรณ  ปยะบุญ 

อ.ปยรัตน  แซอ้ึง 
8 

4.26 
4.21 

บาย 
พิพิธภัณฑดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร สังคมฯ 

 
4.16 

10 เชา ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

วิทย – 
คณิต 

ดร.ปราณี  ดิษรัฐกิจ 
อ.สุภาพัชร  สินกันทรากร 

48 4.54 4.56 

บาย พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 
 

สังคมฯ 4.58 

11 เชา หนวยวิจัยโรคไขเลือดออก  สถานสงเสริมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตรศิริราช 

วิทย – 
คณิต 

อ.สมฤทัย  แกวบุญ 
อ.วีระยุทธ  ปสาล ี

48 4.47 4.59 

บาย พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน  โรงพยาบาลศิริราช 
 

สังคมฯ 4.57 

12 เชา คณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวทิยาลัยมหิดล วิทย – 
คณิต 

อ.ทิพนาถ  นอยแกว 
อ.ภัทรพงษ  เลิศทัศนวณิช 

47 4.59 4.58 

บาย หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชนิีนาถ 
 

สังคมฯ 4.61 

รวมจํานวนนักเรียน 462 4.41 4.47 
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ภาพตัวอยางกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1  ปการศึกษา  2560 

เม่ือวันอังคารท่ี  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2560    

 

  

  
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  ช่ือสถานท่ีศึกษาดูงาน(เชา) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

 

  

  
ช่ือสถานท่ีศึกษาดูงาน(บาย) ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NTCT) 
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5.5  กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพ่ีที่เรียนคณะวิทยาศาสตร 
 

 1) กิจกรรมบรรยายพิเศษเก่ียวกับการศึกษาตอทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  โดย นายเคส ชลบุญญาเดช 

และนายศิรวิทย ชินฉลองพร นักเรียนเการุน 22  ซึ่งศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในการ

จัดนิทรรศการการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 16 ตุลาคม  2559 

 2) กิจกรรมบรรยายพิเศษเก่ียวกับการศึกษาตอ University of Cambridge โดย นายอริญชย  วงศพรอมมูล  

นักเรียนเการุน 22 ในวันที่ 15  ธันวาคม  2559  เวลา 16.00-17.00 น. 

 3) กิจกรรมบรรยายพิเศษเก่ียวกับการศึกษาตอ University of Oxford โดย  นายจีรทีปต   ปรัชญาธรรมกร  

นักเรียนเการุน 21 ในวันที่  15  ธันวาคม  2559  เวลา 17.00-18.00 น. 

 4) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายชลพิสิษฐ   เกียรติเสวี  

นักเรียนเการุน 19  ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 16.00 -17.30 น.  

 5) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย นางสาววรพร พัฒนเตชะ  

นักเรียนเการุน 19 และนายวิชญนันท วชิรภูษิตานันท นักเรียนเการุน 20 ในวันที่ 19 มกราคม 2559  

เวลา 17.30 -19.00 น. 

 6) กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวขอ “เสนทางที่หลากหลาย สําหรับผูที่จบดานวทิยาศาสตร” ในวนัที่ 2 

กรกฎาคม 2560  เวลา 16.30-18.00 น.  (ตามรายละเอียดดังแนบ) 
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กิจกรรมบรรยายแนะแนวศึกษาตอ  
เร่ือง “เสนทางที่หลากหลาย สาํหรับผูที่จบดานวิทยาศาสตร” 

นักเรียนเการุน 11-12 ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะดานวิทยาศาสตร  

วันอาทิตยที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ หอง 1102 
 

 

วิทยากร 

 นักเรียนเกาที่มาบรรยายแนะแนวศึกษาตอ เร่ือง “เสนทางที่หลากหลาย สําหรับผูที่จบดานวทิยาศาสตร”   

มีทั้งหมด 9 คน ประกอบไปดวย  

1. นางสาวรติพร มั่นพรหม นักเรียนเการุน 11  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ดานวิศวกรรม ที่ Carnegie Mellon University 

สหรัฐอเมริกา  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก : ดานวิศวกรรม ที่ Carnegie Mellon University 

สหรัฐอเมริกา 

- ทํางาน : อาจารยประจาํคณะวศิวกรรมศาตร ภาควชิาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2. นางสาวจาริกา มากคช นักเรียนเการุน 11  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาชีววิทยา จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลยั  

- สําเร็จการศึกษาวระดบัปริญญาเอก : คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาชีวเคมี จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลยั  

- ทํางาน : นักวิจัย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร  

- ทํางานอาสาสมัคร : ทีมงานดาน Activities ของ TEDxBangkok 

3. นางสาวศศิวรรณ เลาหสนิณรงค นักเรียนเการุน 11 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ดาน Drug Discovery and 

Translation Biology ที่ The University of Edinburgh สหราชอาณาจักร 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก : คณะวิทยาศาสตร ดาน Clinical and Medicine 

Research ที่ Imperial College London สหราชอาณาจักร 

- ทํางาน : ธุรกิจสวนตัวผลติสบู 

4. นายศักรินทร ภูผานลิ นักเรียนเการุน 11  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  

- สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ดาน Environmental Toxicology 

สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ   

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก : คณะวิทยาศาสตร ดาน Applied Biological Science 

สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ    

- ทํางาน : อาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  
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5. นายชานนทร โควสุภัทร นักเรียนเการุน 12 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลยั  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาการศึกษาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

6. นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ นกัเรียนเการุน 12 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร Georg August 

University สหพันธสาธาณรัฐเยอรมนี 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาคณิตศาสตร Georg August 

University สหพันธสาธาณรัฐเยอรมนี 

- ทํางาน : อาจารยสาขาวิขาคณติศาสตร โรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ  

7. นางสาวณัฐสุดา นวมะชิติ นักเรียนเการุน 17 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา/สัตววิทยา  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาชีววิทยา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั  

8. นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ นักเรียนเการุน 19 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร สาขา Earth science  

ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา 

9. นายชลพิสฐิ เลิศพรตสมบัติ นักเรียนเการุน 19 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เน้ือหา 

สรุปเนื้อหาที่นักเรียนเกาบรรยายใหแกนักเรียนปจจุบัน แบงออกเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 เก่ียวกับ 

การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนบุคคลที่สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สวนที่ 2 เก่ียวกับขอแนะนํา

สําหรับบุคคลที่จะศึกษาตอดานวิทยาศาสตร และสวนที่ 3 ทุนการศึกษาสําหรับบุคคลที่จะศึกษาตอตางประเทศ  

สวนที่ 1 การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนบุคคลที่สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย  

1. การเปดโอกาสใหกับตนเอง และสํารวจสิ่งที่ตนเองทําแลวมีความสุข  

กลุมนักเรียนเกาถายทอดเร่ืองราวที่พวกเขาสามารถทําสิ่งตางๆไดหลากหลาย เนื่องจากการพวกเขารับรูวาสิ่ง

ที่ตนเองทําแลวมีความสุขคืออะไร รับรูวาเปาหมายของตนเองคือสิ่งใด โดยกอนที่นักเรียนเกาจะรูวาตนเองทําสิ่งใด

แลวมีความสุขหรือรูวาเปาหมายของตนเองคือสิ่งใด ทุกคนตองผานข้ันตอนการทํากิจกรรมที่หลากหลาย และนักเรียน

เกาไดบอกนักเรียนปจจุบันวานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณโชคดีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเอาไว เพราะ

นักเรียนเกาบางคนสามารถเขาใจสิ่งที่ตนเองชอบ ความสามารถของตนเอง แมแตแรงบันดาลใจจากกิจกรรมที่โรงเรียน

จัดใหยกตัวอยาง  
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1.1 ไดรับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมการอานหนังสือ 50 เลม โดยนายศักรินทร ภูผานิล เลาวา 

เมื่อเขาไดอานหนังสือเร่ือง “If the future catch you” เขาก็ไดความรูวาหากตองการเปนประเทศมหาอํานาจใน

อนาคตไดนั้น จําเปนตองมีความสามารถเก่ียวกับการตกแตง Genome ใหกับสิ่งที่มีชีวิต จากการอานหนังสือเลมนี้จึง

ทําใหคุณศักรินทรมีเปาหมายที่เรียนคณะวิทยาศาสตร ดานชีววิทยาเพราะอยากจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหประเทศไทย

มั่นคงข้ึน   

1.2 ไดมีโอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลายดานจากการเขารวมกิจกรรมชุมนุม ที่โรงเรียนจัดให นายชานนทร  

เลาวาตนเองพยายามคนหาตนเองวามีความชอบ ความสามารถและความถนัดทางกิจกรรมดานไหน คุณชานนทร 

จึงลงเรียนชุมนุมที่โรงเรียนเปด โดยลงทะเบียนวิชาชุมนุมไปถึง 20 กวาชุมนุม จึงไดรับรูวาตนเองมีความสามารถที่

เหมาะกับดานชีววิทยามากกวาดานเคม ี

1.3 ไดเขาใจตนเองวาชอบงานลกัษณะใดจากกิจกรรมศึกษาดูงาน นางสาวศศิวรรณเลาวาตนเองได 

เขาใจวาตนเองมีความชอบในงานดานนิเทศศาสตร จากการที่โรงเรียนพาไปดูงานที่คณะนิเทศศาสตรการเขาใจวา

ตนเองชอบสิ่งใด ความสามารถของตนเองโดดเดนดานไหน หรือเขาใจวาตนเองมีเปาหมายอยางไรก็ตาม จําเปนตอง

ทบทวนความรูสึกของตนเองจากการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยนักเรียนเกาไดใหแนวคิดการทบทวนตนเอง ดังนี้  

- ใหจดกิจกรรมที่ตนเองทําทั้งหมดลงในกระดาษ 1 แผน จากนั้นทบทวนวากิจกรรมใดที่ชอบ และ 

กิจกรรมใดที่ไมชอบ โดยกิจกรรมที่ไมชอบก็ใหขีดออก จากนั้นใหจดกิจกรรมที่ชอบในกระดาษอีกแผน แลวจัดอันดับวา

กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่ตนเองชอบมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด   

- ใหแนวคิดสําหรับการตัดสินคณะที่ชอบพอ ๆ กัน คือ ใหเลือกคณะที่ไมสามารถหาความรูไดจากการ 

เรียนรูดวยตนเอง  

 

2. มีทัศนคติวาตนเองสามารถทําสิ่งตาง ๆ ได และการไมมีอคติในศาสตรอ่ืน ๆ  

นักเรียนเกาใหแนวคิดแกนักเรียนปจจุบันในเร่ืองคนที่จะประสบความสําเร็จในโลกอนาคต ตองเปน

บุคคลที่รอบรูหลาย ๆ ศาสตรเขาดวยกัน และสามารถทํางานรวมกับกลุมคนอาชีพตาง ๆ ไดอยางราบร่ืน ดังนั้น

ทัศนคติที่จําเปนสําหรับโลกอนาคต คือ การมีความเชื่อวาแนวคิดที่ตนเองคิดอยูนั้นสามารถสรางสรรคข้ึนมาได  

โดยนักเรียนเกาบรรยายวาพื้นฐานความรู และกระบวนการคิดที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหกับนักเรียนนั้นถือวาเปน

การเตรียมความพรอมสําหรับการตอยอดเปนนักคิดสรางสรรคไดดีอยูแลว เพียงแตนักเรียนปจจุบันตองมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง และพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ยกตัวอยางเร่ืองราว  

- น.ส.ณัฐสุดาไดถายทอดเร่ืองราวของตนเอง “โชคดีที่ฝายชอบทําสิ่งที่หลากหลาย และไมมีอคติ

กับศาสตรอ่ืน ๆ ถาตอนนี้ฝายมีอคติกับวิชาฟสิกส ขณะนี้ฝายคงไมไดมีโอกาสไปทํางานวิจัย

ดาน Biomedical Engineering ที่ MIT แนเลยคะ ดังนั้นฝายคิดวาที่ฝายมีโอกาสทําสิ่งตาง ๆ

ไดในปจจุบันนี้ นาจะมาจากการที่ฝายจะไมทําใหตนเองเสียกําลังใจจากการคิดวาตนเองทําสิ่งนี้

ไมได ฝายจะลงมือทําใหเต็มที่”  

- นายชานนทรไดใหแนวคิดวาสําหรับบุคคลที่รับรูวาตนเองไมเหมาะสมกับสายที่เรียนอยู นายชานนทร

แนะนําวา “เมื่อถึงจุดที่เรารับรูแลววาเราไมเหมาะกับสิ่งที่ทําอยูเดิม เราก็เพียงเปลี่ยนไปทําสิ่งที่

เราถนัดกวา โดยไมตองเอาความคิดวา ฉันเปนคนที่เคยทําสิ่งเหลานี้ไดมากอนนะ แลวฉันจะ

เปลี่ยนไปศาสตรอ่ืน ๆ ไดอยางไร การเปลี่ยนแปลงอาจจะทําใหนองไดเห็นความสามารถที่เรา

สามารถทําไดดีกวาเดิมก็ได ดีเสียอีกมีความรูที่หลากหลาย”   
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3. การลงมือทําเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับโอกาส 

นักเรียนเกาใหคําแนะนําเร่ืองการที่คนๆหนึ่งจะไดรับคัดเลือกใหทํางานในที่หนึ่ง ๆ นั้น บุคคล 

เหลานั้นตองแสดงออกถึงการเปนบุคคลที่มีความรูที่ดี ความสามารถทางวิชาการที่ดีเยี่ยม และมีทักษะอ่ืน ๆ ที่ชวย

สงเสริมใหงานสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนเกาแนะนําใหนักเรียนปจจุบันเตรียมความพรอมนั้น ไดแก  

3.1 ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ดีและมีชื่อเสียง  

3.2 คะแนนทางดานวิชาการตาง ๆ อยูในเกณฑที่ดี  

3.3 ในระหวางเรียนควรปฏิบัติตนใหอาจารยเชื่อถือ โดยการหาเวลาวางไปขอความรูจากอาจารย 

เวลาทํางานรวมกันอาจารยตองทําใหอาจารยเห็นถึงความคืบหนาของงาน โดยรายงาน 

ความคืบหนาเสมอ ๆ แสดงใหอาจารยเห็นวาเราสามารถแกไขปญหาได และเรากลาที่จะทํา

สิ่งใหม ๆ กลาที่จะเสนอตัวทํางานที่คนอ่ืนเขาไมอยากทํา  

 

สวนที่ 2 ขอแนะนําสําหรับบุคคลที่จะศึกษาตอดานวิทยาศาสตร   

 นักเรียนเกาไดแนะนํานักเรียนปจจุบันที่ตองการศึกษาตอดานวิทยาศาสตร วาควรจะเรียนคณะวิทยาศาสตร

ในประเทศไทยระดับปริญญาตรีกอน เพื่อทําความเขาใจศาสตรวิทยาศาสตรในประเทศไทย คนทํางานดาน

วิทยาศาสตรในประเทศไทยอยางลึกซึ้ง และดูวาขอจํากัดของงานวิทยาศาสตรในประเทศไทยคืออะไร จากนั้นควรไป

ศึกษาตอระดับที่สูงข้ึนไปที่ตางประเทศ เพื่อองคความรู และวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใหกับบริบทประเทศไทย  

 

สวนที่ 3 ทุนการศึกษาสําหรับบุคคลที่อยากศึกษาตอตางประเทศ 

นักเรียนเกาแนะนําวา หากนักเรียนปจจุบันจะวางแผนสอบชิงทุนรัฐบาล ก.พ. ไปศึกษาตอตางประเทศ แตมี

ความกังวลเร่ืองเมื่อตนเองไปเรียนจริง ๆ แลวจะไมชอบสาขาวิชา หรือหนวยงานที่ทาง ก.พ. กําหนดใหนักเรียนเกา

แนะนําวาเร่ืองดังกลาวไมเปนปญหาสามารถเปลี่ยนแปลงได เพียงแตตองชี้แจงวาสาขาวิชาที่เรียนนั้นตนเองไมชอบ

อยางไร และนําเสนอวาสาขาวิชาที่ตนเองถนัดนั้นสามารถพัฒนาประเทศชาติไดอยางไร ซึ่งหากเหตุผลเพียงพอทาง

หนวยงาน ก.พ. ก็สามารถปรับเปลี่ยนได  

 สําหรับการขอทุนจากมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา นั้น 

นักเรียนเกาแนะนําวาควรศึกษาข้ันตอนการขอทุนมหาวิทยาลัยใหละเอียด และเตรียมความพรอมในเร่ืองการนําเสนอ

ตนเอง โดยสิ่งที่สําคัญสําหรับการคัดเลือก คือ การเขียนเอกสารแนะนํา โดยหัวขอที่เขาใหความสนใจ ไดแก 

Academic Achievement, Activity, Leadership แ ล ะ  Community Services อี ก สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ค ะ แ น น

ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS  

สําหรับการขอทุนจากมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา จะคลายคลึง

กับการขอทุนไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี แตจะแตกตางที่ตองนําเสนอผลงานวิจัยที่ตนเองทํา โดยนักเรียนเกาแนะนํา

วาใหนักเรียนปจจุบันไปศึกษางานวิจัยของอาจารยในสถาบันที่สนใจวาเขาทําวิจัยในดานไหน ซึ่งการศึกษางานวิจัยของ

บุคคลเหลานี้จะทําใหนักเรียนปจจุบันไดความรูเพิ่มเติมในศาสตรอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 
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บรรยากาศในการบรรยาย 
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5.6  การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

1) การบรรยายพิเศษ  โดย  (1) คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล (2) คณะวิศวกรรมศาตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (4) คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  (5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (6) คณะวิศวกรรมศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ในการจัดนิทรรศการการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 

2) การบรรยายพิเศษ  การศึกษาตอใน Tohoku University ประเทศญี่ปุน โดย Professor.Dr. Takehiko 

WADA  

สาขาวชิาเคมี ในวนัที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 10.00-11.00 น. 

3) การบรรยายพิเศษเก่ียวกับโอกาสและความกาวหนาในการศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตร  

โดย รศ.ดร.พิษณุ ตูจินดา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร  ในวนัที ่23 มิถุนายน 2560 

เวลา 10.00-11.30 น. 

ประมวลภาพ 
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5.7  การศึกษาดูงานของผูปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
 

สถานท่ี  บานวิทยาศาสตรสิรินธร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
เม่ือ วันท่ี 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

-------------------------------- 
ผูเขารวมการศึกษาดูงาน 

- ผูปกครองนักเรียน ม.4  จํานวน 12 คน 
- ผูปกครองนักเรียน ม.6  จํานวน  1 คน 

 
 สรุปขอมูลการศึกษาดูงานดังน้ี 

1. ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
กลาวตอนรับและแนะนํางานดานการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานในกํากับของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2534 เพื่อเปนหนวยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) 

- สวทช. มุงผลักดันใหประเทศไทยแข็งแกรงและเจริญรุงเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนํา
ความสามารถอันเหนือชั้นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยใหภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ดําเนินงานไดดี มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่ง สวทช. ไดดําเนินงานผานการทํางานรวมกันของศูนยทั้ง 5 ศูนย ไดแก 

     • ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 
       มุงพัฒนางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
     • ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
       มุงพัฒนางานดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับวัสดุตางๆ 
     • ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
       มุงพัฒนางานดานอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
     • ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) 
       มุงพัฒนางานดานนาโนเทคโนโลย ี
     • ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 
       มุงใหความชวยเหลือนักวิจัยและบริษัทตางๆ ในการนําผลงานการ คนพบและเทคโนโลยีตาง ๆ  

มาใชประโยชนในเชิงพาณิชย      
- ปจจุบันมีบุคลากร จํานวน 2,800 คน ซึ่งเปนบุคลากรที่เปนนักวิจัยที่สําเร็จระดับปริญญาเอก 

รอยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด 
 

2. บรรยายพิเศษ “เสนทางอาชีพ...นักวิจัย” โดย ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นักวิจัยหองปฏิบัติการจัดเรียง
โครงสรางและอนุภาคระดับนาโน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

- แรงจูงใจในการทําอาชีพนักวิจัย เร่ิมจากการที่ไดไปศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุน และไดไปชวยทํางานของ
บริษัทแหงหนึ่งซึ่งมีการเก็บขอมูลหลากหลาย เชน การเก็บขอมูลจํานวนรถเลี้ยวตามสี่แยกวาไปทางไหน 
จํานวนก่ีคัน เปนรถชนิดไหนบาง ตลอดจนเก็บขอมูลเก่ียวกับคนที่เดินผานในเสนทางตาง ๆ วามีจํานวน
ก่ีคน จึงเปนเหตุจูงใจใหวิทยากรสนใจในการทํางานวิจัย 
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- ดานความตองการนักวิจัย ปจจุบันประเทศไทยเร่ิมใหความสําคัญกับนักวิจัยมากยิ่งข้ัน โดย สวทช. 
เปนหลักในการสงเสริมการวิจัย ซึ่งที่ผานมารัฐสงเสริมงบประมาณจํานวนมากในการสงเสริมการวิจัย 
ในภาคเอกชน เห็นไดวา รายไดของ สวทช. มาจากภาครัฐมากกวารายไดที่มาจากภาคเอกชนอยูจํานวน
มาก ซึ่งเปนการลงทุนของทางภาครัฐ และในขณะนี้มีภาคเอกชนใหความสนใจในการพัฒนาดานวิจัย
จํานวนมาก หลายบริษัทมาจัดตั้งหนวยงานการวิจัยใน สวทช. และนําบุคลากรทําวิจัยใน สวทช. 
โดยการเชาพื้นที่กับ สวทช. โดยใชอุปกรณของ สวทช. จึงมีความจําเปนในการจัดจางนักวิจัยใน สวทช. 
จํานวนมาก  

- รายไดของนักวิจัย ปจจุบันตองยอมรับวารายไดของนักวิจัยอยูในระดับที่ไมสูงมาก เชน สวทช. สําหรับ
นักวิจัยที่จบระดับปริญญาเอก เร่ิมแรกเงินเดือนประมาณ 37,000 บาท/เดือน แตอัตราเงินเดือน
คอนขางข้ึนไวมาก โดยใชเวลาเพียงไมก่ีป โดยระดับผูอํานวยการศูนยตาง ๆ ก็จะมีเงินเดือนมากกวา 
100,000 บาทข้ึนไป นอกจากนี้ในภาคเอกชนจะมีการจางงานสําหรับนักวิจัยโดยใหเงินเดือนที่สูงกวา
ภาครัฐโดยเฉพาะบริษัทใหญ ๆ เชน SCG, ปตท. เปนตน โดยที่ สวทช.ใหโบนัสประมาณ  3.5 เทาของ
เงินเดือน สวนบริษัทเอกชนเหลานั้นใหโบนัส 5-10 เทาของเงินเดือน 

- การทํางานของนักวิจัย การทํางานของนักวิจัยใน สวทช. ไมกําหนดเวลาเขาและออกงานในแตละวัน 
เพราะบางวันนักวิจัยจําเปนตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันนั้น ๆ จึงใหอิสระแกนักวิจัยในการเขาและ
ออกในการทํางาน กําหนดเพียงใหมีเวลาในการทํางาน 45 ชั่วโมงตอสัปดาหเทานั้น จึงทําใหอาชีพ
นักวิจัยใน สวทช.คอนขางทํางานไดอยางอิสระมากข้ึน 

3. การเยี่ยมชมการทํางานของนักวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)  
การทํางานของนักวิจัย หองทํางานของนักวิจัยจะประกอบดวยเคร่ืองมือที่ทันสมัย ประกอบดวยพืช

พันธและวัสดุที่ใชในการวิจัย นอกจากนี้ยังมีหองพักผอนสําหรับนักวิจัย หองอาบน้ําลางตัว และยังมีหอง
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณสําหรับนักวิจัยในการคิดและพัฒนาการวิจัยใหม ๆ 
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ผลการประเมิน 
 

ตอนที่  1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 11 คน 
- ผูปกครองนักเรียน ม.4  จํานวน 10 คน 
- ผูปกครองนักเรียน ม.6  จํานวน  1 คน 
 

ตอนที่  2  ทัศนคติตอการศึกษาดูงาน 
 

ประเมินการศึกษาดูงานคร้ังน้ี 
จํานวน คาเฉลี่ย ระดับ 

5 4 3 2 1 
1.  หนวยงานใหการตอนรับเปนอยางด ี 11     5.00 ดีมาก 
2.  หนวยงานเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย 8 3    4.73 ดีมาก 
3.  วิทยากรใหความรูตรงกับความตองการของผูปกครอง 7 3 1   4.55 ดีมาก 
4.  สถานที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาดูงาน 10 1    4.91 ดีมาก 
5.  การศึกษาดูงานคร้ังนี้สรางแรงจูงใจในการสงเสริม

นักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร 
7 4  

  
4.64 ดีมาก 

 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นตอการศึกษาดูงานคร้ังถัดไป 
 
ควรจัดการศึกษาดูงาน ณ สถานที่แหงนี้สําหรับผูปกครองทานอ่ืนในปถัดไปหรือไม 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1. ควร 11 100 

     2.    ไมควร 0 0 

 
 

ตอนที่  4  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
- นาจะจัดชวงบาย เพราะผูปกครองมาจากที่ไกล ๆ จะมาไมทนั 
- นาจะจัดใหดูงานทั้งวนั 
- ดี มีประโยชนในการชี้แนวทางสนับสนุนงานอาชีพนักวิจัย-นักวทิยาศาสตรเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 
- ทําใหเขาใจงานวิจัยมากข้ึนเยอะเลย 
- อยากใหมีการจัดดูงานในหลายสาขาอาชีพอีก 
- เปดรับผูปกครองใหมาดูงานจํานวนมากข้ึน เพราะไดความรูและมุมมองที่ไมทราบมากอน 
- อยากใหมีการดูงาน ณ ที่แหงนีทุ้กป เพราะมีประโยชนมาก 
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ประมวลภาพ 
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หลักฐานเอกสารอางอิง :  

นวัตกรรมสงเสริมและจูงใจใหนกัเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน คือ กลยุทธและรูปแบบในการจัด

กิจกรรมแตละคร้ัง ดังนี ้

1. รายงานการจัดทาํผลงาน STEM ของนักเรียนแตละกลุม และผลการประเมินชิ้นงาน (ตัวอยางแบบประเมิน) 

2. รายงานการจัดงาน MWITS SCIENCE FAIR พรอมบทคัดยอโครงงานของนักเรียนและผลการประเมิน

โครงงาน (ตัวอยางแบบประเมิน) 

3. รายงานการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 และผลการประเมิน 

4. รายงานการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2560  และผลการประเมิน 

 

ทั้งนี้  รายงานแตละฉบับจะแสดงถึงนวัตกรรมในแตละกิจกรรมที่พัฒนาข้ึนใหม  เพื่อสงเสริมและจูงใจ 

ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  พรอมทั้งการประเมินเจตคติของนักเรียนตอการศึกษาตอ 

ดานวิทยาศาสตรพื้นฐานดวย 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายเศวต  ภูภากรณ 

2. นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง 

3. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

4. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7080 

0-2849-7083 

0-2849-7155 

0-2849-7167 
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องคประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือ

นโยบายระดบัชาติ นโยบายทีส่าํคัญของรัฐบาล (Potential Based) 

ตัวชี้วัด 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยทุธศาสตรชาต ิ
 
1. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 ครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของของสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญ ในการชวยขับเคลื่อนการจัดการเรียน 
การสอนใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว และเปนบุคคลที่ควรไดรับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะความรูเฉพาะสาขาที่เขมขน 
เพื่อนํามาปรับปรุงการสอนและพัฒนางานในหนาที่ของตนอยางเหมาะสม อันจะสงผลใหเปนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาของตนเองและกอใหเกิดเครือขายแหงการเรียนรูที่มีความเขมแข็งและยั่งยืนนําไปสูการพัฒนา
ทองถ่ินตอไป 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนความเปนเลิศในดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความพรอมทางดาน
โครงสรางพื้นฐานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสามารถเปนวิทยากรถายทอดองคความรูดานวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอนได โดยไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวมพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ใหมีความเขมขนทาง
วิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใชประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศอุบัติใหมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางานของตนเองใหสมบูรณและทันสมัยมากข้ึน 
 ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงจัดใหมีการอบรมใหความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน แกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและสงเสริมกําลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะสาขาวชิาดานวชิาการและดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 
การเรียนการสอนใหมีความเขมขน 

2. จุดประกายใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
3. สรางโอกาสในการคิดคนและเอาเทคนิควิธีการ และนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการพฒันางานของ

ตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ รวมถึงรูเทาทันและติดตามสื่อการเรียนการสอนรูแบบใหม ๆ 
4. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด ประสบการณ อันเปนประโยชนซึ่งกันและกัน 

 
 
2. ผลงาน/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

ครู อาจารย นักวิชาการ ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรมความรูทางวชิาการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณจัดข้ึน ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 300 คน 
และผูเขารับการอบอรมมีผลการประเมินความรูหลังเขารับการอบรมระดับดีข้ึนไปรอยละ 75 
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3. สรุปผลการดําเนินงาน :  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีแผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ซึ่งเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการพัฒนาและสงเสริมกําลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพและการเรียนรูตลอดชีวิต  
โดยการจัดอบรมใหความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน แกครู อาจารย นักวิชาการ 
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้ 

1. ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59) 
1) จัดทําโครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวของ เสนอตอโรงเรียน 
2) จัดทําและสงหนงัสือเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทั่วไป จาํนวน 528 โรงเรียน 
3) ประสานและหารือเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรของโรงเรียนในการจัดทํารูปแบบการสมัครทางออนไลน 

การรายงานผล และสรุปขอมูล รวมทั้งประสานฝายคลังและพัสดุของโรงเรียนเตรียมการเก่ียวกับการ
โอนคาสมัครผานทางธนาคารที่เก่ียวของ และวางแผนการการดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 

2. ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60) 
1) ดําเนินการเปดรับสมัครผูสนใจทางออนไลนผานเวบ็ไซตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วนัที่ 13 

กุมภาพันธ-13 มีนาคม 2560  
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน 

ระหวางวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ใหเปนไปตามเปาหมาย 
วัตถุประสงคของโครงการ  โดยมีวิทยากรเปนบุคลากรของโรงเรียน  จํานวน 48 คน และวิทยากร
ภายนอก จํานวน 2 คน  ตามรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี ้
  การอบรมความรูทางวิชาการ :  รวม 15 หัวขอ 

จัดในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 17.00 น. และ  
วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
 การอบรมความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน : รวม 15 หัวขอ 

จัดในวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 – 17.00 น.  และ 
วันเสารที่  25 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 -  16.00 น.  
รายละเอียดดังนี ้
 

การอบรมความรูทางวิชาการ    

วัน/เดือน/ป หัวขอการอบรม 
จํานวน 

ผูลงทะเบียน
เขาอบรม (คน) 

วันท่ี 23 มี.ค. 60 
เวลา 09.00-17.00น. 

และ 
วันท่ี 24 มี.ค. 60 

เวลา 09.00-12.00 น. 

1) การใชกิจกรรม Hand-on ในการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 22 
2) การเรยีนการสอนเคมสีิ่งแวดลอม 19 
3) เซลลไฟฟาเคมี : แบตเตอรี่จากของเหลือใช 17 
4) เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเรือ่งการสังเคราะหแสง การคายนํ้า และ

การลําเลียง เพ่ือการทําโครงงานและงานวิจัย 
23 

5) เทคนิคการสอนและการทําปฏิบัตกิารกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ
มนุษยและสัตว 

23 

6) เทคนิคการสอนเรื่องสารพันธุกรรมและการสรางเจลอิเลคโตรโฟรีซสิ 
อยางงาย 

20 
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7) Matrix & Determinant and Introduction to the Graph Theory 26 
8) ตรีโกณมิติและเรขาคณิตวิเคราะห กลุม 1 33 
9) ตรีโกณมิติและเรขาคณิตวิเคราะห กลุม 2 33 
10)  การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 22 
11)  การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 29 
12)  Machine learning เบ้ืองตนโดยใชภาษา Python 13 
13)  การใชเครื่องมือทางดานภูมสิารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน 22 
14)  การสอนวรรณคดีไทยและวรรณกรรม 23 
15)  เรียนรูวัฒนธรรมจีนจากภาษาจีน 25 

รวมท้ังสิ้น 15 หัวขอ 350 

 
 
 

การอบรมความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   

วัน/เดือน/ป หัวขอการอบรม 

จํานวน 
ผูลงทะเบียน
เขาอบรม 

(คน) 
วันท่ี 24 มี.ค. 60 

เวลา 13.00-17.00น. 
และ 

วันท่ี 25 มี.ค. 60 
เวลา 09.00-16.00 น. 

1) การใชโปรแกรม Interactive Physics ในการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 16 
2) การใชปรแกรม Stellarium ในการเรยีนการสอนดาราศาสตร 8 
3) การสรางสื่อการสอนมลัติมเีดียดวยโปรแกรม CourseLab  19  
4) การวาดโครงสรางโมเลกุลทางเคมีโดยใชโปรแกรม chem draw 10 
5) การจัดการเรียนการสอนเคมีท่ีสงเสริมทักษะการคิดโดยใชหัววัด 7  
6) การใชโปรแกรม origin เพ่ือการทําวิจัยทางเคม ี 10  
7) การพัฒนาสื่อการสอนหองปฏบัิติการเคมีเสมือน 15  
8) การสรางรูปภาพทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรม Math Kit  และ Adobe 
    Illustrator 

42  

9) Graphic calculator กับการเรียนการสอนคณติศาสตร 19  
10) การใชโปรแกรม LaTex ในการสรางเอกสารและการนําเสนอ 
      ทางคณิตศาสตร 

20  

11)  ภูมสิารสนเทศสําหรับการเรยีนการสอนวิชาภมูิศาสตร 20  
12)  การจดัการเรียนการสอน โดยใชบทเรียน SAS Curriculum Pathway 7 
13)  ความรูและทักษะดาน ITC ท่ีจําเปนสําหรับครสูอนภาษาจีน 20 
14)  การพัฒนาเว็บไซตองคกรดวยโปรแกรม WordPress 18 
15)  การสรางสื่อวิดีโอการเรียนการสอนดวยตนเอง 22 

รวมท้ังสิ้น 15 หัวขอ 253 
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3. ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) 
ดําเนินการจัดทํารายงานการสรุปผลการจัดโครงการอบรมใหความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 เสนอตอโรงเรียน  
การจัดการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ในคร้ังนี้  

มีบุคลากรทางการศึกษาใหความสนใจเขารับการอบรม รวมจํานวนทั้งสิ้น  603  คน ประกอบดวย ผูเขาอบรมความรู
ทางวิชาการ จํานวน 350 คน และผูเขาอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 253 คน 
จากจํานวน 99 โรงเรียน/หนวยงาน ทั่วประเทศ โดยเปนบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 32 โรงเรียน และสังกัดโรงเรียนที่อยูในภูมิภาคอ่ืน ๆ จํานวน 64 โรงเรียน 

ผลการประเมินดานความรูภายหลังการเขารับการอบรมดังกลาว มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน  534 คน พบวา 
ผูเขาอบรมประเมินตนเองวาไดรับความรูจากการเขารับการอบรมตามความคาดหวัง ความรูที่ไดรับมีความลึกซึ้งและมี
ความเหมาะสม สามารถที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตอไปได และมีความมั่นใจที่จะนําความรูและทักษะที่
ไดรับจากการเขารับการอบรมทั้งความรูทางดานวิชาการและการใชเเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปถายทอดใหกับนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนได อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 90.76 
 
4. หลักฐานแอกสารอางอิง : 

1. สรุปรายงานผลการจัดอบรมใหความรูทางวชิาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :   1. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง 

2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวนิทร 
3. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 

โทรศัพท :  0-2849-7227 
0-2849-7164 
0-2849-7168 
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