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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ 2561  

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ 
12 เดือน (1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61) ปงบประมาณ 2561 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวใน 
คํารับรองและขอเสนอแนะเพิม่เติมของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2561 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 4 
องคประกอบที่ 2 : Agenda Based 1 
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  2561 



สารบัญ 
 

            หนา 
คํานํา              ก 
 ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         1 
 แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ                      3 
 สวนที่ 1 : การประเมินองคการมหาชน                    
 ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชาการ                     4 
 รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                 6 
 สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ           8 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด องคประกอบที่ 1-5                 

องคประกอบท่ี 1 Functional Based 
1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร- 
ประยุกตและเทคโนโลย ี        10 

1.1.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน     11 
1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัล  

จากการประกวดในระดบันานาชาต ิ         12 
1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ      
1.3.1 จํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรู 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ        14 

1.3.2 จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน     16 
1.4 ผลสาํเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผล 

องคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด        18 

 
องคประกอบท่ี 2 Agenda Based           
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรูความเขาใจแกประชาชน    23 

2.1.2 รอยละการชี้แจงประเดน็ขาวทีท่ันตอสถานการณ       28 

องคประกอบท่ี 3 Area Based          - 
 
 



องคประกอบท่ี 4 Innovation Based           
4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพฒันาการใหบริการ     30 

4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ       33 
4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ         37 
4.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจตอเจตนารมณ 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ        58 

องคประกอบท่ี 5 Potential Based 
5.1 การจัดทําและดําเนนิการตามแผนการพัฒนาองคกรและ 

บุคลากรแบบกาวกระโดด          91 
 

           
 สวนที่ 2 : การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน                  
 ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชาการ                            114 
 รายละเอียดประกอบการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561             117 
 สรุปผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ         119 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดของผูอํานวยการ                 

องคประกอบที่ 2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการ (Performance) 
2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน     

2.1.1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน     120 
2.1.1.2 การวางกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม    122 
2.1.1.3 การพัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที ่  124 
2.1.1.4 การดําเนินการโครงการพัฒนาความรูทางวชิาการดานคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาํหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร  
อยางมีประสทิธิภาพ       126 

2.1.1.5 การดําเนินการโครงการความรวมมือเปนโรงเรียนศูนยเครือขายในการ 
ขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด  
อยางมีประสทิธิภาพ       127 

2.1.2 การประเมินองคกร         
2.1.2.1 การดําเนินการตามตัวชีว้ัดสาํนกังาน ก.พ.ร.     - 

2.1.3 งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายงาน        
2.1.3.1 การจัดทาํแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรชาต ิ       128 
 

 



องคประกอบท่ี 2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 
1) ภาวะผูนํา         130 
2) วิสัยทัศน         133 
3) การวางกลยุทธ        135 
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน       136 
5) การควบคุมตนเอง        137 
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน      138 

 สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561      139 
 กลไกการบริหารจดัการเร่ืองรองเรียน       160 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง พ.ร.ฎ. ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 7 เพื่อใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ
สูงดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหโรงเรียนมี
อํานาจหนาที่ดังนี ้

1) ดําเนินการเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมขนของการเรียน
การสอนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน 

3) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
และคณิตศาสตร 

งบประมาณ                   346.3362  ลานบาท 
รายได                             3.0000   ลานบาท 
เงินทุนสะสม                   53.4063   ลานบาท 
อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  204/174         
คาใชจายดานบุคลากร         117.7614 ลานบาท 
งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงนิ 
(ประกอบดวย เงินอุดหนนุ + เงินสะสม + รายได) 
                                  378.1221  ลานบาท 
สัดสวนคาใชจายดานบคุลากร 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561) 
                                     รอยละ 31.14 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรรมการ รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน 5 เมษายน 2559 27 กรกฎาคม 2560 

กรรมการโดยตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ 

- - 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
นางเยาวลักษณ  จาํปรัตน   
รองผูอํานวยการ  ผูแทนถาวร 

- - 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
นางสุกัญญา  งามบรรจง   
รองเลขาธิการ กพฐ.  ผูแทนถาวร 

- - 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ
ดร.ณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

- - 

ผูอํานวยการสถาบนัสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ศ.ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค 

- - 
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หมายเหตุ : ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนง ต้ังแตวันท่ี 27 กรกฏาคม 2560 แตเน่ืองจาก

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารตามพระราชฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไมตรงตาม 
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณฉบับใหม 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 13) ในการประชุมรวมกับโรงเรียน เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 จึงเสนอใหโรงเรียน
ชะลอการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปกอนจนกวาพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ฉบับใหมจะมีผลบังคับใช ตามหนังสือของโรงเรียนท่ี ศธ 55/188 วันท่ี 28 ก.พ. 61 ซ่ึงโรงเรียนไดทํา
หนังสือชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. แลว 

 ดังน้ัน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 17 วรรค 3 ประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขางตน จึงยังคงอยูในตําแหนงจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเขารับหนาท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

วิสัยทัศน 
    เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นําระดบันานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ใหสมารถเปนนักวิจัยและนปัระดิษฐคิดคน ที่มีความซือ้สัตย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงมั่นพัฒนาประเทศชาต ิ

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา 28 กรกฎาคม 2556 27 กรกฎาคม 2560 

ผูรองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี 28 กรกฎาคม 2556 27 กรกฎาคม 2560 

ดร. ฉันทวิทย  สชุาตานนท 28 กรกฎาคม 2556 27 กรกฎาคม 2560 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน 17 สิงหาคม 2559 27 กรกฎาคม 2560 

กรรมการและเลขานุการ 
(ผูอํานวยการ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

17 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2564 
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แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
 

รอบการประเมิน วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2561 
 

องคการมหาชน 
Functional 

Based 
Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน ITA 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
สูงกวา

เปาหมาย 
 

ตาม
เปาหมาย 
 

- 
สูงกวา

เปาหมาย 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

95.75 

 

ชื่อผูอํานวยองคการมหาชน 

Performance 

Competency 
สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน ITA 
สัญญาจาง 

การประเมิน
องคกร 

งานที่
คณะกรรมการ

มอบหมาย 

ผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ 
สูงกวา

เปาหมาย 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
 

สูงกวาเปาหมาย 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

95.75 

 

สรุปรายงาน ณ 30 กันยายน 2561 
 

หมายเหตุ “*” หมายถึง ไดรับรางวัลความเปนเลิศทางการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
 

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 (แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา
เปาหมาย) ประเด็นการปรับปรุง ไดแก องคการมหาชน A มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบ 
Agenda Based 

 
ความเห็นเพิ่มเติม …………………....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

        รศ.ดร.ศักรินทร  ภูมิรัตน 
             ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
               (ผูประเมิน) 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

Functional 
Based 

Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผลประเมิน
องคการมหาชน 

คะแนน 
ITA 

       

 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ  
(ผลการประเมิน

รายองคประกอบ) 
1. Functional 

Based 
1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษา

ตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    

 
 1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอใน

สาขาวิชาท่ีใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยกุตและเทคโนโลย ี

รอยละ   
98.60     

รอยละ
98.33 

 ตํ่ากวาเปามหมาย 

 1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

รอยละ 11  รอยละ 
11.29 

 สูงกวาเปาหมาย 

 1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาติ 

รอยละ 65 รอยละ 75  สูงกวาเปาหมาย 

 1.3 การพัฒนารปูแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระ
การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียน
เครือขายและผูสนใจ 

    

 1.3.1 จํานวนส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิป
ออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขาย
และผูสนใจ 

20 หัวขอ 26 หัวขอ  สูงกวาเปาหมาย 

 1.3.2 จํานวนผูเขาชมส่ือการเรียนในรูปแบบ
วีดีโอคลิปออนไลน 

9,436 ครั้ง 14,200 
ครั้ง 

 สูงกวาเปาหมาย 

 1.4 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียน
เครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

รอยละ 75  83.33  สูงกวาเปาหมาย 

2 Agenda Based 2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน     
 
ตามเปาหมาย 

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง 
ความรูความเขาใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 
100 

 

 2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวท่ีทันตอ
สถานการณ 

รอยละ 100 ไมมีประเด็น
สําคัญตอง

ชี้แจง 

  

3 Area Based - 
 

- - -  
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ  
(ผลการประเมิน

รายองคประกอบ) 
4 Innovation 

Based 
4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ

และพัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และ
องคการมหาชน
เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงาน

ตามผลการ
สํารวจของ

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตอ
คณะกรรมการ
องคการมหาชน

ภายใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รอยละ 
84.19 

 สูงกวาเปาหมาย 

 4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอยละ 96  รอยละ 
100 

 สูงกวาเปาหมาย 

 4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 4 คะแนน N/A - ก.พ.ร.ประเมิน 

 4.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือสรางการรับรู
และความเขาใจตอเจตนารมณในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ดําเนินงาน
ตามแผน 
100% 

รอยละ 
100 

ดําเนินการ
ตามแผน 

 ตามเปาหมาย 

5 Potential Based การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาองคกร
และบุคลากรแบบกาวกระโดด   

องคการ
มหาชนจัดทํา
แผนการ
พัฒนาองคกร
และบุคลากร
แบบกาว
กระโดดสู 
Thailand 
4.00 และ
รายงานผลการ
ดําเนินการ
ตามแผน 

ดําเนินการ
ไดตาม
แผน 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

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 A มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายในองคประกอบ Agenda Based 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการฯ นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจํา งานตามหนาท่ีปกติ หรือ
งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ
หลัก (วัตถุประสงคการจัดต้ัง
องคการมหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based) 

1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ี
ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยกุตและเทคโนโลย ี

รอยละ 98.60 
(236คน) 

รอยละ 98.33 -  

1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

รอยละ 11  
(26 คน) 

รอยละ 11.29  - 

1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับรางวัล
จากการประกวดในระดับนานาชาติ 

รอยละ 65 รอยละ 75  - 

1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน
ตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขาย
และผูสนใจ 

    

1.3.1 จํานวนส่ือการเรียนในรูปแบบ
วีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการ
เรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียนโรงเรียน
เครือขายและผูสนใจ 

20 หัวขอ 26 หัวขอ  - 

1.3.2 จํานวนผูเขาชมส่ือการเรียนใน
รูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน 

7,200 ครั้ง 14,200 ครั้ง  - 

1.4 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

รอยละ 75  83.33  - 

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  - 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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องคประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผาน ไมผาน 

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

- - - - - 

4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบริการประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ (Innovation 
Based) รวมท้ังการกํากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการเพ่ือ
ไปสูระบบราชการ 4.0 

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความ
พึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และ
องคการมหาชน
เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจ
ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตอ
คณะกรรมการ
องคการมหาชน

ภายใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รอยละ 84.19  - 

 4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใช
จายเงิน 

รอยละ 96  รอยละ 100  - 

 4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล
กิจการ 

4 คะแนน ก.พ.ร.
ประเมิน 

- - 

 4.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือสราง
การรับรูและความเขาใจตอเจตนารมณ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

ดําเนินงานตาม
แผน 100% 

รอยละ 100 
ดําเนินการ
ตามแผน 

 - 

5 ศักยภาพในการดําเนินการของ
องคการมหาชนตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(Potential Based)  

5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาว
กระโดด  

องคการ
มหาชนจัดทํา
แผนการพัฒนา
องคกรและ
บุคลากรแบบ
กาวกระโดดสู 
Thailand 
4.00 และ
รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผน 

ดําเนินการได
ตามแผน 

 - 
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สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 

ดวยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 5/2559 เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 กําหนดใหมีการประเมินสวนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพือ่ประโยชน
ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ภารกิจพื้นฐานฯ (Functional 
Based) หลักภารกิจยุทธศาสตรฯ (Agenda Based) หลักภารกิจพื้นที่/ทองถ่ินฯ (Area Based) หลักการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation Based) และศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรฯ (Potential Based)  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนินงานในระดับมาตรฐาน สรุปผลการดําเนินงานสําคัญในแตละ
องคประกอบได ดังนี้ 

1. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) ประกอบดวย 
4 ตัวชี้วัดหลัก  

(1) ตัวชี้วัดระดับผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
โดยมีตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอนสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี โรงเรียนดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากในปการศึกษานี้มีนักเรียนเลือกไปศึกษาตอ
ในสาขาอ่ืน ๆ และยังมีนักเรียนประสงคไมสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาอีกดวย อยางไรก็ตามโรงเรียนเห็น
วาการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ควรมีคาคลาดเคลื่อนไดถึงรอยละ 5 ซึ่งเปน Education error rate 
สําหรับตัวชี้วัดรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 
เนื่องจากโรงเรียนมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเขมขน เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของ
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบตาง ๆ 
ที่หลากหลายใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญและความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต   

(2) ตัวชี้วัดรอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับนานาชาติ โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากการเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยาง
มีระบบ นักเรียนไดรับการพัฒนาจากนักวิจัยที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย อีกทั้งโรงเรียนยัง
ไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยตามความสนใจของนักเรียน รวมกับนักวิจัยของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหโครงงานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน การสนับสนุนสงเสริมให
นักเรียนนําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการตาง ๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เปนการแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถ เพิ่มประสบการณและเปดโลกทัศนของนักเรียน อีกทั้ง
เปนการสรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตัวเองอีกดวย  

(3) ตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ โดยมีตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด คือ จํานวนสื่อ
การเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจ และตัวชี้วัดจํานวนผูเชาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน 
สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากเปนพันธกิจสําคัญของโรงเรียนประการหนึ่ง คือการเปนโรงเรียน
ตนแบบนํารอง และเผยแพรองคความรูในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถ
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พิเศษทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีโครงการจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปตามสาระ
การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน และ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนที่เปนเครือขายกับโรงเรียน รวมทั้งผูสนใจทั่วไป  

(4) ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 83.33 ของผลการประเมินที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดโครงการ
ความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการฯ โดยผลการประเมินผานทั้ง 3 ดาน 1) ดาน
การบริหารจัดการของผูบริหาร  2) ความรูความสามารถของครู โรงเรียนศูนยในการถายทอดความรูตามหัวขอหรือ
กิจกรรมตามเปาหมายโครงการ 3) ความสําเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ แสดงใหเห็นวาโครงการความรวมมือฯ ในคร้ังนี้
ประสบความสําเร็จ โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานไดสูงกวาเปาหมาย 

2. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโนบายเรงดวน หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามภารกิจหลักยุทธศาสตร
ไดตามเปาหมาย 

3. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการ  
การปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Base) โรงเรียนไมมีการดําเนินการดานนี ้

4. ดานการบริหารจัดการและพฒันานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้ งการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดหลัก คือ (1) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ  โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวมของผูรับบริการในงานดาน 
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ไดรับความ 
พึงพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว (2) ตัวชี้วัดรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเบิกจายงบประมาณตาม
แผนการใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) ตัวชี้วดระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ เปนตัวชี้วัดบังคับที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และ (4) 
ตัวชี้วัดนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจตอเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการดานการ
บริการจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการไดสูงกวาเปาหมาย 

5. ดานศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Based) 
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญคือ การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการดานการเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศไดตามเปาหมาย 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

การประเมินองคการมหาชน 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานรายตัวชีว้ัด  
(องคประกอบที่ 1-5) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 
องคประกอบที่ 1 ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาํ งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตาม

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

 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยกุตและเทคโนโลย ี

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษา

ตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตร-
พื้นฐาน วิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาการ
คอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2561 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
และเทคโนโลยี รอยละ 98.60 
เปาหมายการประเมิน : 

มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวทิยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  
คิดเปนรอยละ 98.60  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนักเรียนของโรงเรียนที่จบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เขาศึกษาตอใน
สาขาวิชาการที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จํานวน 235 คน  จากจาํนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน 
คิดเปนรอยละ 98.33   

 
หมายเหตุ : 

1. สาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต หมายถึง วทิยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 : 
1.1.1 รายชื่อจํานวนนักเรียนทีศึ่กษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  

ประจําปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.อุษา  จีนเจนกิจ 

2. น.ส.ธวชินี  โรจนาว ี
3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7155 
0-2849-7159 
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ตัวชี้วัด 1.1   ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1.2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา

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

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ พ.ศ. 
2543 กลาววา ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีภารกิจ
สําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน และเพื่อใหนักเรียนที่มคีวามสนใจศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบอาชีพเปนนักวิจัย
พัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ที่
หลากหลายใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญ และความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปน
นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2561 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน รอยละ 11 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน คิดเปนรอยละ 11  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนักเรียนของโรงเรียนที่จบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

 เขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 27 คน  จากจาํนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน คิดเปนรอยละ 11.29    
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 
1.1.2.1 สรุปรายชื่อจาํนวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน ประจําปการศึกา 2560  

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.อุษา  จีนเจนกิจ 
2. น.ส.ธวชินี  โรจนาว ี
3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7155 
0-2849-7159 
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ตัวชี้วัดที่  1.2  รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

คําอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรของโรงเรียน เพื่อฝกประสบการณในการคิด

วิเคราะห การศึกษาคนควา การทดลอง การทําวิจัย โรงเรียนไดสนับสนนุใหนักเรียนสงเคาโครงของโครงงานวทิยาศาสตร
เพื่อขอรับทุนในการทาํวิจยักับหนวยงานภายนอก รวมถึงสนบัสนุนและสงเสริมใหนักเรียนนาํผลงานไปนาํเสนอในการ
ประชุมวชิาการตาง ๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติ และระดบันานาชาติ เพื่อเพิ่มประสบการณ
และโลกทัศนของนักเรียน สรางความภูมิใจและความเชื่อมัน่ใหกับตนเอง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ รอยละของจํานวน
โครงงานทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับรางวลัจากการประกวดในระดับนานาชาติ โดยเทยีบจํานวนโครงงานทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลกับจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สงเขาประกวดในระดับ
นานาชาต ิ
 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาต ิคิดเปนรอยละ 65 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 3๐ มิถุนายน 25๖1  มีจํานวนโครงงานทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เขารวมการประกวด จํานวนทั้งหมด 32 โครงงาน ซึ่งมีจํานวนโครงงานที่ไดรับรางวัลในการ
ประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ จํานวน  24 รางวัล คิดเปนรอยละ 75 รายละเอียดดังนี้ 

๑. การประกวดโครงงาน Tsukuba Science Edge 2018 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่  
๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ โครงงาน ไดรับรางวัล ๑ รางวัล 

๒. งานประชุมวชิาการ KVIS SF  ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย ระหวางวันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๖๑  
จํานวน ๓ โครงงาน ไดรับรางวลั ๕ รางวัล  

๓. การประกวดโครงงาน IDEX 2018 ภายใตหัวขอ Technology for Humanity" ณ Anglo-Chinese 
School (Independent) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที ่๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
จํานวน ๓ โครงงาน ไดรับรางวลั ๑ รางวัล 

๔. งานประชุมวชิาการและประกวดโครงงาน 19th International Elementz Science Research 
Conference and Exhibition ณ Anderson Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร  ภายใตหัวขอ 
“Brave New World: Ideas that transform lives” ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑  
จํานวน ๕ โครงงาน ไดรับรางวลั ๕ รางวัล 

๕. การประชุมนานาชาตนิักวิทยาศาสตรรุนเยาว (International Conference of Young Scientists: ICYS)  
คร้ังที่ ๒๕ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอรเบีย  
จํานวน ๑ โครงงาน ไดรับรางวลั ๑ รางวัล 

๖. การประกวดโครงงาน The 18th Kolmogorov Readings International Science Conference”  
ณ The Advanced Education and Science Center (AESC) of Moscow State University 
(Kolmogorov School) ณ กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเชีย ระหวางวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
จํานวน 5 โครงงาน ไดรับรางวลั ๓ รางวัล 
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๗. The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF2018) ณ เมืองพิตตสเบิรก  

รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๑๒ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงงาน 
ไมไดรับรางวัล 

๘. The 14th International Student Science Fair (ISSF2018) ณ The Illinois Mathematics and 
Science Academy รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงงาน ไดรับรางวัล ๑ รางวัล 

๙. The 7th Shanghai International Youth Science and Technology Expo 2018 and ‘Science & 
Technology Stars of Tomorrow (Invitational Tournament (SIYST Expo 2018)) ณ นครเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ โครงงาน  
ไดรับรางวลั ๓ รางวลั 

๑๐. Global Leadership Link 2018 ณ National University of Singapore (NUS) ณ National 
University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวนัที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
จํานวน ๕ โครงงาน ไดรับรางวลั ๒ รางวัล 

๑๑. Water is life 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
จํานวน ๒ โครงงาน ไดรับรางวลั ๑ รางวัล 

๑๒. The 4th ASEAN Student Science Project Competion (ASPC) ณ อพวช. ประเทศไทย ระหวางวันที่ 
๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงงาน ไดรับรางวลั ๑ รางวัล 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 

1.2.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตาง ๆ ระดับ
นานาชาต ิ

 
ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

2. นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง 
3. นายบัวหลวง  ฝายเยื่อ 
4. นางสาวภัทรญา  กลิน่ทอง 
 

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7232 
0-2849-7254 

               0-2849-7253 
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1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

ตัวชี้วัดที่  1.3.1   จํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

คําอธิบาย : 
พันธกิจสําคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประการหนึ่ง คือ การเปนโรงเรียนตนแบบนํารอง และเผยแพรองค

ความรูในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสาํหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนมโีครงการจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน
ที่เปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 

 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนนิงาน คือจํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนตามสาระ
การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจ  
ไมนอยกวา 20 หัวขอ 
 

เปาหมายการประเมิน : 
จํานวนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ไมนอยกวา 20 หัวขอ  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 26 หัวขอ และไดมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนดังกลาว ใน MWITS MEDIA 
ของโรงเรียนเรียบรอยแลว ดังนี ้

1. สาขาวชิาเคมี จํานวน  3 หัวขอ 
1.1  ปฏิกิริยาไนเตรชนัของสารอะโรมาติก   
1.2  เทคนิคการไทเทรต กรด-เบส  
1.3  ปฏิกิริยาอันดับ 1 แบบผนักลบัได 

2. สาขาวชิาชีววิทยา จํานวน 4 หัวขอ  
2.1 Floating  Leaf  Disk  Assay  
2.2 กายวิภาคของไต ตอนที่ 1 (โมเดลกายวิภาคของไต) 
2.3 กายวิภาคของไต ตอนที่ 2 (กายวิภาคภายนอกของไต สัตวเลี้ยงลูกดวยนม) 
2.4 การแบงเซลลแบบ Mitosis 

3. สาขาวชิาฟสิกส จํานวน 4 หัวขอ 
3.1 Math  for  Physics  part  1 Introduction 
3.2 Math  for  Physics  part  2 Function  Limits  and  continuity 
3.3 Math  for  Physics  part  3 Derivative 
3.4 การใชเคร่ืองกลึงเบื้องตน  

4. สาขาวชิาคณิตศาสตร จาํนวน 3 หัวขัอ 
4.1 การแกโจทยเรขาคณิต ตอน 1 
4.2 ฝกทําโจทยเรขาคณิต ตอน 2 
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4.3 การแกโจทยปญหาสมการละอสมการ ตอน 1 
5. สาชาวิชาภาษาไทย จาํนวน 1 เร่ือง คือ ความหมายและความสมัพันธของวรรณกรรมกับสังคม  
6. สาขาวชิาสังคมศึกษาและศิลปะ จํานวน 11 หัวขอ 

6.1 การรําวงมาตรฐาน 
6.2 การรําวงมาตรฐาน (เพลง รํามาซิมารํา) 
6.3 การรําวงมาตรฐาน (เพลง คืนเดอืนหงาย) 
6.4 การรําวงมาตรฐาน (เพลง ชาวไทย) 
6.5 การรําวงมาตรฐาน (เพลง ดวงจนัทรวันเพ็ญ) 
6.6 หนาที่พลเมือง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ด ี
6.7 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Byzantine Empire 
6.8 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Feudalism และ Life on a manor 
6.9 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Guild และ The Power of Catholic church 
6.10 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน CRUSADES WAR และ The Magna Carta 
6.11 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Justinian’s code Gothic และ Black Death 

  
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.1 : 

1.3.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 
 2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7155 
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1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

ตัวชี้วัดที่  1.3.2   จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน 
คําอธิบาย : 

พันธกิจสําคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประการหนึ่ง คือ การเปนโรงเรียนตนแบบนํารอง และเผยแพรองค
ความรูในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสาํหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนมโีครงการจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน
ที่เปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน คือจาํนวน IP หรือจํานวนคร้ังรวมในการเขาใชสื่อการเรียนใน
รูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่เผยแพรผานเว็บไซต ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ไมนอยกวา 7,200 คร้ัง 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบคลิปออนไลน  ไมนอยกวา 7,200 คร้ัง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 26 หัวขอ และไดมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน
แลว ใน MWITS MEDIA  โดยมผีูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบคลิปออนไลน จํานวน 14,200 คร้ัง จากจํานวนสื่อ
ดังกลาว (ขอมูล ณ 30 ก.ย. 61) รายละเอียด ดังนี้  

1. สาขาวชิาเคมี จํานวน  3 หัวขอ (983 views) 
1.1 ปฏิกิริยาไนเตรชนัของสารอะโรมาติก ผูเขาชมจาํนวน 334 views  
1.2  เทคนิคการไทเทรต กรด-เบส ผูเขาชมจํานวน 453 views 
1.3  ปฏิกิริยาอันดับ 1 แบบผนักลบัได  ผูเขาชมจํานวน 196 views 

2. สาขาวชิาชีววิทยา จํานวน 4 หัวขอ (2,556 views) 
2.1 Floating  Leaf  Disk  Assay ผูเขาชมจํานวน 1,027 views 
2.2 กายวิภาคของไต ตอนที่ 1 (โมเดลกายวิภาคของไต) ผูเขาชมจํานวน 507 views 
2.3 กายวิภาคของไต ตอนที่ 2 (กายวิภาคภายนอกของไต สตัวเลี้ยงลูกดวยนม)  

ผูเขาชมจํานวน 414 views 
2.4 การแบงเซลลแบบ Mitosis ผูเขาชมจาํนวน 618 views 

3. สาขาวชิาฟสิกส จํานวน 4 หัวขอ (3,451 views) 
3.1 Math  for  Physics  part  1 Introduction ผูเขาชมจาํนวน 1,133 views 
3.2 Math  for  Physics  part  2 Function  Limits  and  continuity  

ผูเขาชมจํานวน 823 views 
3.3 Math  for  Physics  part  3 Derivative ผูเขาชมจํานวน 767 views 
3.4 การใชเคร่ืองกลึงเบื้องตน ผูเขาชมจํานวน 728 views  

4. สาขาวชิาคณิตศาสตร จาํนวน 3 หัวขอ (738 views) 
4.1  ฝกทําโจทยเรขาคณิต ตอน 1 ผูเขาชมจํานวน 179 views 
4.2  ฝกทําโจทยเรขาคณิต ตอน 2 ผูเขาชมจํานวน 117 views 
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4.3 การแกโจทยปญหาสมการละอสมการ ตอน 1 ผูเขาชมจาํนวน 442 views 
5. สาชาวิชาภาษาไทย จาํนวน 1 เร่ือง คือ วรรณกรรมกับสังคม ผูเขาชมจํานวน 373 views 
6. สาขาวชิาสังคมศึกษาและศิลปะ จํานวน 6 หัวขอ (6,089 views) 

7.1 การรําวงมาตรฐาน ผูเขาชมจํานวน 522 views 
7.2 การรําวงมาตรฐาน (เพลง รํามาซิมารํา) ผูเขาชมจํานวน 759 views 
7.3 การรําวงมาตรฐาน (เพลง คืนเดอืนหงาย) ผูเขาชมจํานวน 924 views 
7.4 การรําวงมาตรฐาน (เพลง ชาวไทย) ผูเขาชมจาํนวน 481 views 
7.5 การรําวงมาตรฐาน (เพลง ดวงจนัทรวันเพ็ญ) ผูเขาชมจาํนวน 2,140 views 
7.6 หนาที่พลเมือง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ผูเขาชมจํานวน 239 views 
7.7 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Byzantine Empire ผูเขาชมจํานวน 348 views 
7.8 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Feudalism และ Life on a manor ผูเขาชมจาํนวน 106 

views 
7.9 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Guild และ The Power of Catholic church ผูเขาชมจาํนวน 

79 views 
7.10 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน CRUSADES WAR และ The Magna Carta ผูเขาชมจาํนวน 

115 views 
7.11 ประวัติศาสตรโลก ยุคกลาง ตอน Justinian’s code Gothic และ Black Deathผูเขาชม

จํานวน 376 views 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.2 : 
1.3.2.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

 2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
 

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7155 
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ตัวชี้วัด  1.4  ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

คําอธิบาย : 

“โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” เปนโครงการตอเนื่องจาก“โครงการพัฒนา
ความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียน
การสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2556  

การดําเนินการ “โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ไดคัดเลือกโรงเรียนที่สําเร็จตาม “โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” จํานวน 12 โรงเรียน 
12 จังหวัด จากทั้งหมดจํานวน 24 โรงเรียนทั่วประเทศ มาจัดตั้งเปนโรงเรียนศูนยขยายผลการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร เพื่อขยายผลตอไปยังโรงเรียนเครือขายซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด ที่สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อีกจังหวัดละ 10 โรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑอุปกรณ
ปฏิบัติการสําหรับการอบรมไปให รวมทั้งจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนไปใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัดดวย 

ความสําเร็จในการดําเนิน “โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” วัดจากผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดตั้งโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน การวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรที่จะใชในการอบรมโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 

2. การจัดอบรมครูโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร 
3. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน เพื่อใชใน

การอบรมใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
4. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 120 โรงเรียน 
5. การติดตามผลการดําเนินงาน โดยการสงครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปรวมสังเกตการณการอบรมขยายผล

องคความรูของโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
6. การจัดใหมีการประเมินความสําเร็จของโครงการโดยผูประเมินภายนอก 

 
 
 

เปาหมายการประเมิน : 
 

ผลสาํเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด ที่ประเมินโดยผูประเมินภายนอก 
คิดเปนรอยละ 75 

 
 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 19 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  ประจาํปงบประมาณ 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ดําเนนิการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว ดังนี้  
1. ประสานไปยังโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ใหจัดประชุมโรงเรียนเครือขายในจังหวัด คร้ังที่ 1 

เก่ียวกับความตองการพัฒนาดานเนื้อหา/วิธีการสอน และรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการพิจารณาจัดทาํหลักสูตร
อบรม โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุม 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทาํหลักสูตรของโรงเรียนศูนยขยายผล” เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยเชิญผูประสานงานหลัก (จาํนวน 1 คน) และครูสาขาวชิา
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชวีวิทยา ที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนยเครือขาย (สาขาวชิา
ละ 2 คน) รวมจาํนวน 9 คนตอโรงเรียนศูนยเครือขาย มาประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรในสาขาวชิาที่เก่ียวของ
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยมีเปาหมายเพื่อ  

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอขอมูล/ ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขาย การสะทอนปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมพฒันาความรูทางวิชาการ ทีไ่ดดําเนินการแลวในปงบประมาณ 2560                               

2) จัดทําหลักสูตรอบรม 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา โดยนําขอมลูความ
ตองการพัฒนาดานเนื้อหา/ วิธกีารสอนที่ไดจากการจัดประชุมรวมกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด คร้ังที่ 1              
มาประกอบการพิจารณา  

 3) รวมวางแผนการดําเนนิงานและกรอบวิธีการบริหารดําเนนิโครงการของโรงเรียนศูนยเครือขาย         
12 โรงเรียนรวมกัน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมจาํนวนผูเขารวมประชุมในคร้ังนี้ 131 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (24 คน) และผูประสานงานหลักและครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปน
วิทยากรหลักของโรงเรียนศูนยเครือขาย (107 คน)  

3. ประสานใหโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน จัดประชุมรวมกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัดของตน  
คร้ังที่ 2 เก่ียวกับการจัดทําขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบาํรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/
อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสนบัสนนุ
คาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว อีกทั้ง ใหโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียนจัดทําขอเสนอการขอสนับสนนุ
งบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการใน
โรงเรียนและสาํหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณเพื่อพิจารณา 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล ปงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 
1” ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรหลัก
ของโรงเรียนศูนยเครือขาย 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสกิส เคมี และชีววิทยา สาขาวชิาละ 2 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 96 คน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณทาํหนาที่เปนผูใหการ
อบรม จํานวน 29 คน โดยมผีลการประเมินจากการเขารับการอบรมคร้ังนี้ ดังนี้  

 1) ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ที่เขารับการอบรมพัฒนา
ทางวชิาการ คร้ังที่ 1 มีความพงึพอใจตอการไดรับความรูจากการเขาอบรมตามความคาดหวัง ระดับดีมากข้ึนไป  
รอยละ 98.96 

2) ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน มีความพรอมสําหรับการ 
เปนวิทยากรอบรมใหครูโรงเรียนเครือขายในจงัหวัด โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้  

2.1) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนย

เครือขายไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปจัดการเรียนการสอนและถายทอด
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ใหกับนักเรียนและครูในโรงเรียน ระดับดีข้ึนไป รอยละ 100.00 

2.2) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนย

เครือขายไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปขยายผลใหกับครูโรงเรียน

เครือขายในจังหวัด ระดับดีข้ึนไป รอยละ 100.00 

2.3) ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยเครือขายมีความมัน่ใจทีจะนําวิธีการจดั

กิจกรรมตัวอยางที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการใหกับครูในโรงเรียน

เครือขายในจังหวัด ระดับดีข้ึนไป รอยละ 98.96 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล ปงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 

2” ในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ใหครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรหลักของ
โรงเรียนศูนยเครือขาย 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
96 คน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร โดยมบีุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทาํหนาทีเ่ปนผูใหการอบรม 
จํานวน 28 คน โดยมผีลการประเมินจากการเขารับการอบรมคร้ังนี้ ดังนี้  

1) ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน มีความพรอมสําหรับการ  
เปนวิทยากรอบรมใหครูโรงเรียนเครือขายในจงัหวัด โดยมีผลการประเมินตนเองภายหลังเขารับการอบรม ดังนี้  

1.1) มีความรูความเขาใจในเนือ้หา และ concept ของหัวขออบรมอยางลึกซึ้งมากข้ึน  

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.10   

1.2) ไดรับเทคนิค/ วิธีการ/ การจัดกิจกรรม/ การทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร ในการจัดการ

เรียนการสอนในหัวขอที่จัดอบรมมากข้ึน ระดับดีข้ึนไป รอยละ 98.80 

1.3) สามารถนาํความรู/ เทคนคิ/ วิธีการ/ การจัดกิจกรรม/ การทําปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

ในหัวขอที่เขาอบรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียนของทานได  

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 95.00 

1.4) สามารถนาํความรู/ เทคนคิ/ วิธีการ/ การจัดกิจกรรม/ การทําปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร  

ในหัวขอที่เขาอบรม ไปอบรมขยายผลใหครูในโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ไดอยางมั่นใจ 

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.70 
6. พิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจดัหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ

ในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสาํหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน กรอบวงเงิน ไมเกิน 500,000 บาทตอ 
1 โรงเรียนศูนยเครือขาย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 5,971,765 บาท  

7. ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน เปนคาใชจายสาํหรับการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ไดแก (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 2 คร้ัง  
โดยคร้ังที่ 1 เก่ียวกับ ความตองการพัฒนาดานเนื้อหา/วิธีการสอน และ คร้ังที่ 2 เก่ียวกับ การจัดทําขอเสนอการขอ
สนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการ
ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  (2) สงครูวิทยากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาครู
โรงเรียนเครือขายในจังหวัดและจัดทําหลักสูตรอบรม” ใหกับโรงเรียนศูนยขยายผล วนัที่ 3 กุมภาพันธ 2561 (3)  
สงครูเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยเครือขาย จํานวน 2 คร้ัง (4) ติดตาม/นิเทศ
โรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ (5) การจัดอบรมขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความพรอมใน
การเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยเครือขายใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 2 คร้ัง รวมวงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรร 4,966,098 บาท  



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 21 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

8. พิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ
ในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนเครือขายในจงัหวัด และดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด จํานวน 118 โรงเรียน* ที่ผานการพิจารณา กรอบวงเงิน ไมเกิน 200,000 บาทตอ 1 โรงเรียน
เครือขาย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 23,363,155 บาท  
หมายเหตุ * (1) โรงเรียนศรัทธาสมุทร (โรงเรียนศูนยเครือขาย จังหวัดสมุทรสงคราม) แจงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วา โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ขอลาออกจากโครงการ จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี ทําใหมี
จํานวนโรงเรียนเครือขายในจังหวัดสมุทรสงคราม 8 โรงเรียน จากจํานวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน  (2) โรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล (โรงเรียนศูนยเครือขาย จังหวัดสกลนคร) แจงโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณวา โรงเรียนเครือขายในจังหวัด  
ขอลาออกจากโครงการ จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนรมเกลา และขอใหโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  
เขารวมโครงการแทน รวมจํานวนโรงเรียนเครือขายในจังหวัดสกลนครทั้งสิน้ 10 โรงเรียน  

9. ประสานไปยังโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ใหกําหนดวันจัดอบรมขยายผลองคความรูทาง
คณิตศาสตรและวทิยาศาสตรใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 2 คร้ัง โดย คร้ังที่ 1 ใหจัดอบรมขยายผล
องคความรูฯ ที่ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยเครือขาย คร้ังที่ 1  
(วันที่ 10-11 มีนาคม 2561) และครังที่ 2 ใหจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ ทีไ่ดรับจากการเขาอบรมเตรียมความ
พรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยเครือขาย คร้ังที่ 2 (วันที่ 1-2 กันยายน 2561)  

โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดกรอบชวงเวลาการจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ ของโรงเรียนศูนย
เครือขาย คร้ังที่ 1 ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2561 และ คร้ังที่ 2 ระหวางเดอืนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงครูสาขาวิชาคณิตศาสต ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่เปนวิทยากร
อบรม สาขาวชิาละ 1 คน เดินทางไปติดตามและรวมสังเกตการณการอบรมขยายผลองคความรูฯ ของโรงเรียนศูนย
เครือขาย ทั้งนี้ มีกําหนดจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ ของโรงเรียนศูนยเครือขายใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  
ดังตาราง ดงันี้  

โรงเรียนศูนยเครือขาย 
วันจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

ดีบุกพังงาวิทยายน 24-25 มีนาคม 2561 6-7 ตุลาคม 2561 

เพชรพิทยาคม 19-20 พฤษภาคม 2561 6-7 ตุลาคม 2561 

กาฬสินธุพิทยาสรรพ 2-3 มิถุนายน 2561 24-25 พฤศจิกายน 2561 

พะเยาพิทยาคม 19-20 พฤษภาคม 2561 20-21 ตุลาคม 2561 

พัทลุง 26-27 พฤษภาคม 2561 10-11 พฤศจิกายน 2561 

ศรัทธาสมุทร 26-27 พฤษภาคม 2561 10-11 พฤศจิกายน 2561 

ศรียานุสรณ 12-13 พฤษภาคม 2561 6-7 ตุลาคม 2561 

สกลราชวทิยานุกูล 12-13 พฤษภาคม 2561 27-28 ตุลาคม 2561 

สอาดเผดิมวิทยา 3-4 พฤษภาคม 2561 24-25 พฤศจิกายน 2561 

สิรินธร 26-27 พฤษภาคม 2561 10-11 พฤศจิกายน 2561 

อางทองปทมโรจนวิทยาคม 3-4 พฤษภาคม 2561 3-4 ตุลาคม 2561 

อุตรดิตถดรุณี 26-27 พฤษภาคม 2561 24-25 พฤศจิกายน 2561 
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และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงบุคลากรและครูสาขาวิชาคณติศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่เปน
วิทยากรอบรม สาขาวิชาละ 1 คน รวมจํานวน 57 คน ในคร้ังที่ 1 และจํานวน 60 คน ในคร้ังที่ 2 ตามลาํดับ  
เพื่อเดินทางไปติดตามและรวมสังเกตการณการอบรมขยายผลองคความรูของโรงเรียนศูนยเครือขาย ทั้ง 12 โรงเรียน 

10. ประเมินผลการดาํเนินโครงการโดยจางผูประเมินภายนอก ดังนี้  
1) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR)  

ในการวิจัยประเมิน โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนสูโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

2) อนุมัติขอบเขตและขอกําหนดการจางทีป่รึกษาและอนุมัติการสรรหาผูประเมินภายนอก ไดแก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

3) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางที่ปรึกษา สําหรับการจางทีป่รึกษาประเมินโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค
ความรูทางวชิาการและวิธกีารจดัการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรอบวงเงิน 1,600,000 บาท) 

คณะผูประเมินจากหนวยงานภายนอกดําเนนิการเก็บขอมูลภาคสนามและรวบรวมขอมูลนาํมาวิเคราะห
เรียบรอยแลว และสงเลมรายงานฉบับสมบูรณมายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วนัที่ 24 กันยายน 2561 ไดผลการ
ประเมินการดําเนนิงานของโรงเรียนศูนยฯ 12 โรงเรียน ผานทัง้สามประเดน็การประเมิน คิดเปนรอยละ 83.33  
ประเด็นการประเมนิ ไดแก  (1) การบริหารจดัการของผูบริหารโรงเรียนศูนยฯ (2) ความรูความสามารถของครูโรงเรียน
ศูนยฯ ในการถายทอดองคความรูตามหัวขอหรือกิจกรรมตามเปาหมายของโครงการ และ (3) ความสําเร็จในการจัดซื้อ
วสดุอุปกรณที่ไดรับการสนบัสนนุงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4 : 
1.4.1 รายชื่อโรงเรียนศูนยขยายผล 12 โรงเรียน และรายชื่อโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 119 โรงเรียน 
1.4.2 รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูและจดัทําหลักสูตรของโรงเรียนศูนยขยายผล” 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 
1.4.3 สัญญาจางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปนทีป่รึกษาประเมนิผลโครงการความรวมมือกับโรงเรียน

เครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (สัญญญาเลขที่ 5/2561) 

1.4.4 กําหนดวันจัดอบรมและรายชื่อบุคลากรโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณที่ไปติดตามการขยายผลองคความรู 
ของโรงเรียนศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

1.4.5 รายงานผลการจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยเครือขายคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 
1.4.6 รายงานผลการวิจัยการประเมินผลสาํเร็จโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค

ความรูทางวชิาการและวิธีการจดัการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ.  
ในจังหวัด ปงบประมาณ 2561 ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนผูประเมนิภายนอก 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ 
2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวนิทร 
3. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 

โทรศัพท :  0-2849-7083 
0-2849-7164 
0-2849-7168 
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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 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการตางๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสรางความ
รับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
         ความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนประการหนึ่ง คือ ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง
ทันตอสถานการณ โดยมีการประเมินผลจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในการเผยแพรการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมหิดลวทิยา
นุสรณ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูที่ถูกตอง เขาใจในบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจะเปนสวน
หนึ่งในการสรางสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางกลุมเปาหมายกับโรงเรียน 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการดําเนนิการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน คิดเปนรอยละ 100 
 

เกณฑการประเมิน : พิจารณาจาก  
1. ปริมาณ/จาํนวนคร้ัง ในการเผยแพร ตามประเภทของสื่อตามชองทางตางๆ ตามแผนในรายเดอืน

โดยนบัเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

2. สามารถขยับเดือนได แตตองอยูในรอบการประเมินเดียวกัน แตตองเปนชนิดของสื่อประเภท
เดียวกันตามแผน  

 

3. องคการมหาชนที่ทาํไดตามแผนรอยละ 100 จะถือวาผานการประเมิน  
 

 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุม
คร้ังที่ 115/6/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณที่ ศธ 55/1326 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

2. การดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน รอบ 12 เดือน สรุปไดดังนี้ 
                 ประเด็นที่ 1  การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.1  การรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
                      เนื่องดวยการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียน กําหนดใหดําเนินการ
ชวงเดือนสิงหาคม-มีนาคม ของทุกป ดังนั้น การดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2561 จะเปน
กระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ของปการศึกษา 2561 และการประกาศรับสมัครนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของปการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนมีการประชาสัมพันธชี้แจงผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตโรงเรียน (htttp://www.mwit.ac.th) 
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- โปสเตอร เผยแพรไปยังโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ มี QR Code เพื่อการเขาถึง Landing Page : 
https://info.mwit.ac.th หนาเว็บใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนและการสมัครสอบคัดเลือก 

- สื่อสังคมออนไลน (Facebook : Mahidol Wittayanusorn School (Official) และ Twitter : 
MWIT_Official) 

โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  การพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบและอุปกรณที่อนุญาต
ใหนําเขาหองสอบ  การประกาศผลสอบรอบแรกและรอบสอง และ การรายงานตัวเพื่อเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2561  เพื่อใหผูปกครองและผูสมัครสอบไดรับทราบ เกิดความความรู  
ความเขาใจที่ถูกตอง สามารถดําเนินการไดถูกตองและอยูในชวงระยะเวลาที่กําหนด   

                         สําหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ปการศึกษา 2562 นั้น ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต โรงเรียน (htttp://www.mwit.ac.th) และเว็บไซตเด็กดีดอทคอม (http://www.             
dek-d.com) 

- โปสเตอร เผยแพรไปยังโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ มี QR Code เพื่อการเขาถึง Landing Page : 
https://info.mwit.ac.th หนาเว็บใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนและการสมัครสอบคัดเลือก 

- สื่อสังคมออนไลน (Facebook : Mahidol Wittayanusorn School (Official) และ Twitter : 
MWIT_Official) 

- วิดีโอแนะนาํข้ันตอนการสมคัรสอบ 
(https://www.youtube.com/watch?v=FLTGNPwTtIs&t=9s) 

- ปายไวนลิประชาสัมพันธการรับสมัคร 
                        ทั้งนี้  หากผูสมัครสอบหรือผูปกครองมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับการสมัครและสอบคัดเลือก โรงเรียนเปด
ชองทางใหติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทาง  
                        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/mwit.th/ และ https://www.facebook.com/      
                             MWITinsight/ 
                        4)  Twitter : https://twitter.com/mwit.th 
                        5)  Line : MWIT insight 
                        
                 1.2 การชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบ 
                       เนื่องจากการสอบรอบแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสนามสอบทั่วประเทศ จํานวน             
77 แหงจาก 76 จังหวัด และสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานครอีก 6 แหง ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการจัดการสอบ
คัดเลือกมีความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ที่ถูกตอง มีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบ เกิดความเที่ยงตรงและ
โปรงใสในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน จึงจัดทําคูมือการดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก และวิดีโอแนะนําข้ันตอนการ
สอบคัดเลือก ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2561 ข้ึน เพื่อใชในการประชุมชี้แจงกรรมการสนามสอบ
คัดเลือกทุกแหง  โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุมชี้แจงผูประสานงานสนามสอบ เพื่อใหสามารถไปเผยแพร
ข้ันตอนการดําเนินงานแกคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกได  ทั้งนี้ หากสนามสอบใดมีขอสงสัย หรือหากมีเหตุการณ
ใดๆ เกิดข้ึน สามารถโทรศัพทประสานงานกับฝายวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทันทีเพื่อขอขอมูลและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากสวนกลาง เพื่อไมสงผลกระทบตอความโปรงใสในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
                        สําหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีการประชุมกรรมการสนามสอบเพื่อ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติพรอมจัดทําคูมือแนะนําการดําเนินการดวยเชนกัน 
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                 1.3 การขอทราบผลคะแนนสําหรับผูสมัครสอบที่ไมผานการคัดเลือก 
                       หลังจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกาศผลผูสมัครสอบที่ผานการคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง
แลว  โรงเรียนไดประกาศข้ันตอนการขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกสําหรับผูที่สอบไมผาน และเอกสารที่ตองใช
ประกอบการดําเนินการ  ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนและ Facebook ของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนและหรือผูปกครอง
สามารถขอรับทราบขอมูลผลคะแนนและซักถามขอสงสัยในการตรวจสอบขอสอบได เพื่อแสดงความโปรงใส เที่ยงตรง 
และยุติธรรมในการตรวจขอสอบ โดยโรงเรียนจะจัดสถานที่ใหนักเรียนและหรือผูปกครองยื่นคํารองไดตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกําหนดไวในประกาศ 
                   1.4 การใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแกผูสมัครสอบและผูปกครอง 
                         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดทําสื่อเพื่อสื่อสารขอมูลของโรงเรียนใหผูปกครองและนักเรียนที่
สนใจศึกษาตอ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับทราบ และเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนที่ถูกตอง ซึ่งจะเปน
ปจจัยหนึ่งในการเลือกที่จะศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยชองทางตางๆ มีดังนี้ 
                         -  เพจ Facebook และ เว็บไซต ชื่อ “MWIT Insight” ใหขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน การใช
ชีวิตหอพัก และเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
     -  กิจกรรม School Tour  เปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนที่สนใจ ไดเยี่ยมชมสภาพแวดลอม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และการใชชีวิตหอพัก 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
 -  ผูปกครองเครือขายของนักเรียนปจจุบัน จัดกิจกรรมถาม-ตอบ เร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ใหแกผูปกครองนักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 
                ประเด็นที่ 2  การใหบริการวิชาการ 
                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  พันธกิจหลักประการหนึ่งของโรงเรียน คือ การใหบริการพิเศษทางดานการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ดวยความพรอมและความสามารถของบุคลากรโรงเรียนและการสั่งสม
องคความรูดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนมีความตั้งใจในการรวมพัฒนาศักยภาพครู 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของประเทศไทยใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน โดยการขยายผลองคความรูไปสูโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มี
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการ “อบรมความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สําหรับครูสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหองพิเศษวิทยาศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)” ข้ึน  มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 5 รุน รวม 60 โรงเรียน  ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการอบรมเสร็จสิ้นแลว 
จํานวน 3 รุน ทําใหปงบประมาณ 2561 เปนการจัดอบรมใหแกคณะครูของโรงเรียนในรุนที่ 4 และรุนที่ 5 จํานวน 2 
คร้ัง เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
                เม่ือโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการอบรมเสร็จสิ้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคัดเลือกโรงเรียน
บางสวนจากรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่มีความเขมแข็งในดานความรูทางวิชาการและการดําเนินงาน เขารวมโครงการ “ความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด”  ขยายผลองคความรูโดยจัดอบรมใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในจังหวัดของตนเอง 
โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ 2561 โรงเรียนไดจัดอบรมเตรียมความ
พรอมสูการเปนวิทยากรใหแกครูของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 คร้ัง ไดแก วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 
และ วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561 
                 กิจกรรมของทั้งสองโครงการนี้ โรงเรียนไดเผยแพรการดําเนินงานผานสื่อเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media) ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบและเขาใจเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยของ
โรงเรียน ซ่ึงทําใหโรงเรียนอ่ืนๆ เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และเขาใจรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 
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               ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพดวย
เชนกัน โดยเปดอบรม “ความรูทางดานวิชาการ และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน”  
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา ใหไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูเฉพาะสาขาที่
เขมขน และเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับปรุงการ
สอนและพัฒนางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยทั้งหมดเปนการจัดอบรมโดยไมมีคาใชจายใดๆ  ในปงบประมาณ 2561 
ไดดําเนินการจัดอบรมไปแลว 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 จํานวน 21 หัวขอ ในวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยไดเชิญชวน
ใหเขารวมกิจกรรมผานเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน (Social Media) และสงหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนตางๆ จํานวน 191 
โรงเรียน คร้ังที่ 2 จํานวน 17 หัวขอ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เชิญบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม 
ไปยังโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 610 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 คร้ัง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ไดมีการประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมผานจดหมายขาวทางเว็บไซตโรงเรียนและ Social Media เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบการจัดกิจกรรม  
การดําเนินงาน รวมถึงสรางความสนใจใหแกบุคลากรทางการศึกษา เปนขอมูลในการสมัครเขารวมอบรมในคร้ังถัดไป 
               อีกแนวทางหนึ่งในการถายทอดองคความรูทางวิชาการใหแกผูสนใจสามารถเห็นภาพรวมและลักษณะการ
ดําเนินงานจริงได โรงเรียนจึงนํากิจกรรมศึกษาดูงานมาเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ 
ติดตอมายังโรงเรียนเพื่อขอเยี่ยมชมตามวัตถุประสงคที่มุงหวังไว ซึ่งการเยี่ยมชมนั้น ผูศึกษาดูงานจะไดรับแฟมแนะนํา
โรงเรียนและเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบการรับฟงการบรรยายและนําชมโรงเรียนจากบุคลากรที่ผูอํานวยการโรงเรียน
มอบหมายเปนสื่อบุคคลในการใหความรู  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในงาน MWIT Open House จํานวน 2 คร้ัง ไดแก วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 24-25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อสรางการรับรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกชองทางหนึ่ง  สําหรับใน
รอบ 12 เดือนของปงบประมาณ 2561 มีผูขอรับบริการ จํานวน 24 คณะ รวม 619 คน 
                 ประเด็นที่ 3  ขอมูลพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานของโรงเรียน 
                โรงเรียนมีการสรางการรับการรู ความเขาใจแกประชาชน โดยเผยแพรขอมูลทั่วไป การจัดการเรียนการสอน 
และการดําเนินงานของโรงเรียนผานสื่อตางๆ ดังนี้  
                 -  สื่อสิ่งพิมพ (Printing Media) ไดแก เอกสารหลักสูตร แฟมขอมูลโรงเรียน และรายงานประจําป 
                 -  สื่อดิจิทัล (Digital Media) ไดแก เว็บไซตโรงเรียน วิดีทัศนแนะนําโรงเรียน วิดีทัศนสื่อการสอนรายวิชา
ตางๆ  วิดีทัศนกิจกรรมโรงเรียน และศูนยขอมูลขาวสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
                 -  สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดแก Facebook : Mahidol Wittayanuson School (Official), 
Facebook : MWIT Insight, Line : MWIT Insight, Twitter : MWIT 
                 -  กิจกรรมพิเศษ (Special Event) ไดแก กิจกรรม MWIT School Tour  กิจกรรม MWIT Science Fair 
และ กิจกรรม MWIT Open House 
                 -  กิจกรรมศึกษาดูงาน (Site Visit) 
                  ประเด็นที่ 4  การจัดซื้อจัดจาง 
                  โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลการจัด ซ้ือจัดจางโดยวิธีการสอบราคา การจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และการจัดจางดวยวิธีพิเศษทุกคร้ังผานหลายๆ ชองทาง เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถ
ตรวจสอบได โดยมีการดําเนินการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางทางเว็บไซตโรงเรียน การปดปายประกาศ และระบบ           
e-GP (www.gprocurement.go.th)  ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางในชองทาง
ตางๆ เหลานี้ไดดวยตนเอง  
              งานพัสดุมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเปนประจําทุกปและสงไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ใหรับทราบ  โดยเมื่อครบรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม
แผนที่วางไวหรือไม รวมถึงสงขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท กลับไปยังสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน นอกจากนี้งานพัสดุยังไดจัดทําสรุปการจัดซื้อจัดจางในแตละเดือน เผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียนและศูนย
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ขอมูลขาวสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดวย 
                   ประเด็นที่ 5  การรับสมัครบุคลากร 
                   โรงเรียนมีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่ โดยการประกาศรับสมัคร ซึ่งในประกาศจะมีการ
แจงขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก คุณสมบัติทั่วไป กําหนดการและสถานที่รับ
สมัคร เอกสารและหลักฐานที่ตองใชประกอบการสมัคร อัตราเงินเดือนข้ันตนและประโยชนตอบแทน หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก การตัดสิน และการประกาศผลการคัดเลือก เผยแพรตามสื่อตางๆ ประกอบดวย 
                  - เว็บไซตของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 
                  - เว็บไซต http://www.job-108.com    
                  - เว็บไซต http://www.jobthai.com    
                  - เว็บไซต http://ejobcorner.com 
                  - จัดทําจดหมายขอความอนุเคราะหสงไปยังสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และหนังสือพิมพ เพื่อ
ประชาสัมพันธรายละเอียดการรับสมัคร จํานวน 9 แหง 
                  - จัดทําหนังสือราชการไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวของกับตําแหนง
งาน เพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของโรงเรียน สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของ
โรงเรียน  
                  ทั้งนี้ รอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2561 มีการประกาศและประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากร
ผานสื่อตางๆ แลว จํานวน 12 คร้ัง 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1 : 

2.1.1.1 หนังสือที่ ศธ55/1326 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เร่ือง ขอสงแผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมแผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนราย
เดือนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.1.2 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.3 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.4 สรุปผลการดําเนินของแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
0-2849-7149 
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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 เปนผูดูแลตัวชี้วัดนี ้
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. ผูแทนโรงเรียนไดเขารวมรับฟงการชี้แจงและติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางการสรางความรับรูความ

เขาใจแกประชาชน ประจําป 2561  จัดโดย สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมกองทัพเรือ  โดยไดรับทราบเกณฑการประเมินใหม ซึ่งจะเร่ิมใช
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

2. ในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561) การพัฒนา
ระบบสําหรับการชี้แจงประเด็นตางๆ ยังไมแลวเสร็จ เจาภาพตัวชี้วัดจึงยังกําหนดใหใชระบบ Line Group 
เปนชองทางดําเนนิการชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  โดยผูบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ไดเขารวมกลุมไลน IA – Chat (Issue Assignment Chat) และ IR – Chat (Issue Report Chat) เพื่อ
รับทราบประเด็นสําคัญที่คณะผูแทนจากสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ จัดสง
มาใหในเวลา 10.30 น. ของทุกวนั  
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3. ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไดมีการทดลองใชระบบและหลักเกณฑการชี้แจงประเด็นใน
รูปแบบใหม ซึ่งผลปรากฏวา หลายหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑที่ กําหนด กรม
ประชาสัมพันธจึงไดจัดประชุมชี้แจงและแนะนําการดําเนินงานเพิ่มเติม โดยผูแทนโรงเรียนไดเขารวมรับฟงการ
ชี้แจงปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวง ตามแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ประจําป 
2561  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ กรมประชาสัมพันธ 

4. ตั้งแตเร่ิมการดําเนินการดวยระบบนี้ ยังไมมีประเด็นขาวใดที่เก่ียวของกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และยัง  
ไมมีประเด็นสําคัญใหโรงเรียนตองชี้แจงและรายงานผลการชี้แจง   

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.2 : 
2.1.2.1 คูมือการปฏิบัติงานการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอเหตุการณ 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
0-2849-7149 
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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 

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

 

เปาหมายการประเมิน :  
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจงานบริการขององคการมหาชน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผล

การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอคณะกรรมการองคการมหาชนภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
เงื่อนไข : 

1) องคการมหาชนจัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดําเนินการสาํรวจความพงึพอใจของผูรับบริการและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเก่ียวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนนิการ
สํารวจ (หามใชวิธีการประเมินแบบ Top two Box) 

2) องคการมหาชนที่เขาสูระบบการประเมินผลเปนปแรก ใหยกเวนไมตองนาํเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตาม
ผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน 

3) การสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ ใหสํารวจงานบริการหลักขององคการมหาชนตามวัตถุประสงครวมถึง
งานบริการหลักขององคการมหาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4) องคการมหาชนจะตองดาํเนนิการตามเปาหมายตัวชีว้ัดใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ปงบประมาณ 2561 โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของฝาย/งาน

ตาง ๆ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดังนี ้
 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ดําเนินการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา 

3. กําหนดแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงตามผลการสํารวจ 
4. โรงเรียนไดนาํเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/61  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  
2561 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                                                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 31 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
 การสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และ
ตรวจรับงานโครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. โรงเรียนไดนาํเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับวิธีการ
สํารวจและผูประเมนิจากภายนอก  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/61 เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  
2561 

3. ดําเนินการจัดทํา  TOR  โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ  โดยมีคณะผูวิจัยจากศูนยบริการวชิาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูรับ
ดําเนินการวิจยั   

4. ดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
โดยคณะผูวจิัยจากศูนยบริการวชิาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วิธีดําเนินการสํารวจ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใชแบบประเมนิ
ความพึงพอใจ  ซึ่งประชากรสาํหรับการสํารวจคร้ังนี้แบงออกเปน  3  สวน  คือ 
(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  และ 6 ปการศึกษา  2561  ระดับชัน้ละ 240 คน รวม  480 คน 
(2) ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ปการศึกษา  2561   
(3) ผูบริหาร  ครู  และเจาหนาที่  150  คน 
ประเด็นหลักที่ทาํการสํารวจในคร้ังนี้  ประกอบดวย 
(1)  ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานตาง ๆ  ไดแก 

(1.1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ข้ันตอนการใหบริการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
การวัดและประเมนิผลการเรียน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(1.2) ความพึงพอใจดานครูและเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
(1.3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และสื่อการเรียนการสอน 

(2) ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ  ตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาลและการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยวิธกีารสัมภาษณ
และสนทนากลุม  ในประเด็นหลักเชนเดียวกันกับการวิจยัเชิงปริมาณ  การวิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบ
ขอมูลเชิงคุณภาพ  และการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  (Triangulation)   
(1)  การสัมภาษณ 

(1.1) การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของโรงเรียน  จํานวน  4  ราย 
(1.2) การสัมภาษณผูปกครอง  จํานวน  4  ราย 

(2) การสนทนากลุม 
(2.1)  ครู และเจาหนาที่  จาํนวน  10  ราย 
(2.2)  นักเรียน  จํานวน  40  ราย 
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ทั้งนี้  รายละเอียดกระบวนการใหบริการ  ตามหลักฐาน  TOR  ดังแนบ 
จากผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป

งบประมาณ  2561  พบวา  ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานตาง ๆ  อยูในระดับมากทีสุ่ด   
โดยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.21  หรือคิดเปนรอยละ  84.19 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

4.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํรางขอบเขตของงานจางทีป่รึกษา  (ที่  34/2561  ลงวนัที่  6  
กุมภาพันธ  2561) 

4.1.2 TOR  โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
ประจําปงบประมาณ  2561 

4.1.3 บทสรุปผูบริหาร  โครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

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. ๒๕61 เทียบกับ
แผนการจายเงนิที่สาขาวชิา/ฝาย/กิจกรรมตางๆ ไดรับการจัดสรร โดยใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน  
ไมรวมงบสาํรองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ตอ  
ยกเวน กรณีที่โรงเรียนนําเงนิงบสํารองทั่วไป และเงนิงบประมาณที่ประหยัดไดมาใชจายในกิจกรรมอ่ืน ๆ การเบิกจายเงิน
งบประมาณนัน้ๆ จะนาํมาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการองคการ

มหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการมหาชนทีไ่ดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนนิงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน 
คาใชจายอ่ืน คาที่ดนิสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ความสําเร็จ 
ของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ 
 
เงื่อนไข :  

1) การคํานวณรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ใหยึดตามแผนการใชจายเงินทีไ่ดรับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ตนป เปนหลัก การปรับแผนการใช
จายเงินระหวางปจะไมถูกนาํมาพิจารณาในตวัชี้วัดนี ้

2) หากมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 

3) กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ ไดผลผลติตามที่กําหนดและมีเงนิเหลือจายใหคํานวณผล
การประเมินเปน รอยละ 100 

เปาหมายการประเมิน :  
โรงเรียนมีการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 96 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
โรงเรียนมีการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน เมื่อสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ บนัทึกขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อ

ดําเนินงานตาง ๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง จะมีการผูกพนัวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงนิงบประมาณ 
ที่ใชในการดําเนนิงาน และเมือ่ดําเนินการเสร็จสิน้มีการขอเบิกเงินตามวงเงนิที่ไดมีการใชจายจริงจะทําการบันทึกรายจาย
จริงและยกเลิกการผูกพันทีบ่ันทึกไว โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
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 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= 378,122,100.00  บาท 

 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 16,309,000.00    บาท 
 งบประมาณ คารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร = 3,500,000.00      บาท 
     

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 4.2 = 358,313,100.00 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอบ 12 เดือน = 287,123,780.40 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 287,123,780.40  x 100 
   358,313,100.00 
  = 80.13 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 
ถึง 30 กันยายน 2561)  ซึ่งดาํเนินการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลงหรือสัญญา และ 
มีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดทั้งสิ้น  71,189,319.60 บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = 217,682.65 บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน = 767,194.26 บาท 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 1,889,706.53 บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ = 583,983.75 บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ = 37,066.73 บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ = 1,121,382.42 บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ = 1,446,497.96 บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ = 176,994.71 บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร = 553,336.05 บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ = 81,794.25 บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน = 97,019.21 บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 7,756.25 บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก = 2,522,523.60 บาท 
 14. คาสาธารณปูโภค = 1,779,037.28 บาท 
 15. กิจกรรมงานบุคคล = 23,841,398.66 บาท 
 16. คาใชจายการจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจาํ = 7,448,284.76 บาท 
 17. กิจกรรมโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายฯ = 10,247,759.26 บาท 
 18. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตรโรงเรียนสังกัดสพฐ.ฯ = 6,655,818.50 บาท 
 19. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร = 1,097,196.40 บาท 
 20. ครุภัณฑคอมพิวเตอร = 3,497,610.00 บาท 
 21. ครุภัณฑสํานักงาน = 18,961.50 บาท 
 22. ปรับปรุงหองควบคุมเคร่ืองแมขาย = 666,000.00 บาท 
 23. ปรับปรุงหองน้ําชั้น 2 หอพักนร.ชายและลานอเนกประสงคฯ = 235,070.00 บาท 
 24. ปรับปรุงระบบกลองวงจรปด = 1,000,000.00 บาท 
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 25. ปรับปรุงหองฝายวิเทศสัมพันธและหองประชาสัมพันธ = 7,955.39 บาท 
 26. ซอมแซมเปลี่ยนสายเมนไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟาฯ = 373,256.32 บาท 
 27. ซอมแซม ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน = 4,818,033.16 บาท 
 รวม =  71,189,319.60  บาท 

       
             งบประมาณที่ ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ 2561 ที่นํามา
คํานวณตามสูตรตัวชี้วัดที่ 4.2  กรณีมีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ 
เปนจํานวน 287,123,780.40 บาท (358,313,100.00- 71,189,319.60) 

   
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 287,123,780.40 x 100 
   287,123,780.40 
  = 100.00 % 

 

คํานิยาม : 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งอาจมี
ที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการให
ใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสาร
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 
 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 :  
4.2.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องคการมหาชน 
4.2.2 รายงานสรุปการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. นางสาวเกดสุภา  จนัทนาวิวฒัน 
 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
0-2849-7109 
 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดที่  4.3  การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว 

โทรศัพท :  0-2849-7169 

0-2849-7101 

 

คําอธิบาย : 

บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ  คณะกรรมการองคการมหาชนมีอํานาจหนาที่

ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การพิจารณาผลสําเร็จของ

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุน

ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางครบถวนและมีประสิทธิผล แสดงถึงการสนับสนุน

ยุทธศาสตรและพันธกิจ  การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และความสามารถในการกาว 

สูอนาคต  

องคการมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพไดนั้น นอกจากจะตองเปนองคการมหาชนที่

ดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย 

และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ การดูแลติดตามผลการ

ดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนตองสามารถใหหลักประกันไดวาองคการจะ

สามารถแขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้น

เทานั้น แตจะตองวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น  การประเมินการกํากับดูแล

กิจการที่ดีในที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิดการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง  

การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

นอกจากนี้ คณะกรรมการองคการมหาชนยังตองมีบทบาทในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ

ระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร

ความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงาน

ผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับรองดวย 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี 2 ประเด็น คือ  

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 3) 

  



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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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 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 7) 
 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

คําอธิบาย : 
 

แผนยุทธศาตร คือ แผนกําหนดทิศทางการทาํงาน
ขององคการมหาชน เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร มี 
5 ประเด็น คือ 

1) วิสัยทัศน  
2) ภารกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค/นโยบาย 
4) กลยุทธ 
5) เปาหมาย 

แผนปฏิบัติงานประจําป คือแผนที่ระบุภารกิจที่จะ
ดําเนินการในรอบป พรอมดวยงบประมาณรายรับ
และรายจยขององกรเนื้อหาของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป มี 6 ประเด็น คือ 

1) วัตถุประสงค 
2) เปาหมาย 
3) ข้ันตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณคาใชจาย 
6) ผูรับผิดชอบ 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตงิานประจาํป 
ภายในเดือนธันวาคม 2560 

2  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 

3  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนตุลาคม 2560 

4  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนกันยายน 2560 

5  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

 
เงื่อนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากเนื้อหามีไมครบทุกประเดน็ทีกํ่าหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน 
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการพิจารณา องคการมหาชนตองมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตองอคกรอยางเปนรูปธรรม และตองนําประเดน็ที่เปนจดุออน
ไปกําหนดเปนกลยทุธใหครบถวน 

3) กรณีที่องคการมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลงัจากทีค่ณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรไปแลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาใหคะแนนจากการเสนอ
แผนยุทธศาสตรในคร้ังแรก 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. แผนยุทธศาสตร 
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนใชแผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

(พ.ศ. 2559-2562) เปนบรรทัดฐานในการดาํเนนิการ  อยางไรก็ตาม โรงเรียนไดเร่ิมทบทวนแผนยุทธศาสตร  

เพื่อจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร 20 ป ของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 

114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามที่โรงเรียนเสนอ ซึ่งเปนไปตามกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ที่อนุมัติใน

การประชุมคร้ังที่ 113/4/2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

3. แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามที่โรงเรียนเสนอ ซึ่งเปนไปตามกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ที่อนุมัติใน

การประชุมคร้ังที่ 119/4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน  (คร้ังที่ 114/5/2560) 
(2) การพิจารณากรอบงบประมาณรายรับรายจาย  (คร้ังที่ 113/4/2560) 
(3) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 114/5/2560) 
(4) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 120/5/2561) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

(นํ้าหนักรอยละ 1.75)  

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of 

the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคุมการประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน 

 รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง 
2  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ 
 
เงื่อนไข    ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไมครบถวนตามที่ COSO  
             กําหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนตอรายงาน 1 คร้ัง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 115/6/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไดเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งยังคงประเดน็การ
ควบคุมภายในเชนเดียวกับปที่ผานมาคือ  

- การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะชีวิตของนักเรียน 

- การควบคุมการบริหารงานพัสด ุ

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน 
ที่โรงเรียนรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 ตามปฏิทินของโรงเรียนไดกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารในวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ  ดังนั้นการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4 
โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 115/6/2560) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(คร้ังที่ 116/1/2561) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(คร้ังที่ 118/3/2561) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(คร้ังที่ 119/4/2561) 

 

 
 

 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง 
2  รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะหรือขอสังเกตของคณะกรรมการองคการ
มหาชนครบถวน (ถามี) 

 

เงื่อนไข    รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคุลมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ 
ปญหาอุปสรรคที่ทาํใหการปฏิบตัิงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สําคัญ 
และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เชน ขอตรวจพบที่สาํคัญ/โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด/การ
ทุจริต/ความเสียหาย เปนตน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 115/6/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไดเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 117/2/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 ตามปฏิทินของโรงเรียนไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ  ดังนั้นการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4 โรงเรียนจะเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 115/6/2560) 
(2) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 117/2/2561) 
(3) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 118/3/2561) 
(4) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 119/4/2561) 

 
 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง 
2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถวน 
 
เงื่อนไข   ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไมครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

1) ไมมีการกําหนดปจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 
2) ไมมีผลการวิเคราะหความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดบัความเสีย่งในแตละดาน 

เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
(ปรับลด 0.3 คะแนน) 

3) ไมมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 115/6/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไดเห็นชอบประเดน็ความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งยังคงประเด็นความเสี่ยงเดิมเชนเดียวกับปที่ผานมา  

- การร่ัวของขอสอบ 
- ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสี่ยง 
- ความเสียหายจากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนาํมาปรับใชโดยอนุโลม 
- การไดมาซึ่งผูบริหารระดบัสูงทีไ่มสามารถผลักดันโรงเรียนใหบรรลุวิสัยทัศนและเปนที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาตไิดอยางมปีระสิทธิภาพ 
- การควบคุมและปองกันโรคติดตอภายในโรงเรียน 
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ 

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่โรงเรียนรายงาน
ในแตละไตรมาส ดงันี ้



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 ตามปฏิทินของโรงเรียนไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ  ดังนั้นการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4 โรงเรียนจะเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาประเด็นความเสีย่ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 115/6/2560) 
(2) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 116/1/2561) 
(3) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 118/3/2561) 
(4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 119/4/2561) 

 
 

 

 

 
  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานขององคการมหาชน เชน แผนการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
การบริหารทรับพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระชราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลและการตอบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร เปนตน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 

 รายงานผลการบริหารจัดการสารเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง 
2  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 มีการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดเสนอแผนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  
ซึ่งประกอบดวยระบบงานวิชาการ  ระบบงานบุคคล  ระบบงานแผนปฏิบัติการและงบประมาณ  ระบบการคลงัและ
พัสดุ  ระบบกิจการหอพัก และระบบการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งเปนการวางแผนการจัดขอมูลขององคกร   

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 118/3/2561  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ไดเห็นชอบแผนบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนดังกลาวแลว 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน (คร้ังที่ 118/3/2561) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง 
2  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 มีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสงู (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) โดยมตีัวชี้วัด 
น้ําหนัก และเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยง
กับระบบคาตอบแทนและแรงจงูใจ 

เงื่อนไข     

• ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผูครองตําแหนงผูบริหารระดบัสูงรองจากผูอํานวยการ 2 
ระดับแตองคการมหาชนประเมนิผลงานไมครบถวน 

• กรณีไมมีผูครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับไมตองประเมิน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ไดเห็นชอบแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลรายงานในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 ตามปฏิทินของโรงเรียนไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ  ดังนั้นการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4 โรงเรียนจะเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ไดมอบให
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาประเมนิผลการปฏิบติงานของผูอนําวยการและผูบริหารระดับสูง 
(ผูบริหารที่รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ) ในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศิจกายน 2561 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 114/5/2560) 
(2) การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 116/1/2561) 
(3) การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 118/3/2561) 
(4) การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คร้ังที่ 119/4/2561) 
(5) การกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และผูบริหารระดบัสูง ในการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง  
2  รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานดานการเงินตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ 
 
เงื่อนไข    ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานดานการเงินไมมีการวิเคราะหผลการดําเนนิงาน

ดานการเงินเทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหารไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทาํหนาที่ตรวจสอบและ
ใหขอคิดเห็นตอรายงานการเงินในแตละไตรมาสกอนนําเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น 

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนจัดทาํรายงานการเงินในแตละไตรมาสเรียบรอย จะเสนอผูตรวจสอบภายในเพื่อนําเขา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณา และเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น  
ในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 117/2/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

เนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 ตามปฏิทินของโรงเรียนไดกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารในวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ  ดังนั้นการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4 
โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 117/2/2561) 
(2) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 118/3/2561) 
(3) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (คร้ังที่ 119/4/2561) 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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1.2.7  การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  รายงานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 1 คร้ัง  
2  รายงานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง 
3  รายงานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 3 คร้ัง 
4  รายงานภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 4 คร้ัง 
5  รายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ 
 
เงื่อนไข    ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานภารกิจหลักไมมีการวิเคราะหผลการดําเนนิงาน

เทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและ
ใหขอคิดเห็นในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 
- ไตรมาสที่ 4  ในการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561  วันที่ 11 กันยายน 2561 

 
นอกจากนี้ โรงเรียนไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดาํเนินงานประจาํภาคเรียน โดยเปนการรายงาน 

ตามประเด็นยุทธศาสตรของโรงเรียน  ซึ่งไดเชิญคณะกรรมการบริหารและผูแทนผูปกครองเขารับฟงและใหขอคิดเห็น-
ขอเสนอแนะตอครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ดังนี ้

1. การนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 มนีาคม 2561  
มีคณะกรรมการบริหาร 
เขารับฟงและใหขอคิดเห็น จํานวน 3 คน ไดแก 

- รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  (ประธานกรรมการ) 
- ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา  
- รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี

2. โรงเรียนไดกําหนดใหมีการนาํเสนอผลการดําเนินงาน ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไดมหีนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(คร้ังที่ 116/1/2561) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(คร้ังที่ 118/3/2561) 
 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(3) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(คร้ังที่ 119/4/2561) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(คร้ังที่ 120/5/2561) 

(5) สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารรวมฟงการนําเสนอผลการดําเนินงานฯ  
 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

คําอธิบาย : 
ตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดใหรายงานทีน่ําเสนอรัฐมนตรีผู

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาํในภายหนา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีรายงาน  
3  มีการรายงานผลการดําเนนิงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน จาํนวน 1 คร้ัง 
5  มีการสงรายงานผลการดาํเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน จาํนวน 2 คร้ัง 

 
เงื่อนไข    ขอปรับลดคะแนนเชงิคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนือ้หาของรายงานไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 

แหง พระราชบัญญตัิองคการหมาชน พ.ศ. 2542 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน พรอมทั้งใหการตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ศาสตราจารยคลินกิ นายแพทยอุดม คชนิทร) และคณะ  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) กําหนดการตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
(2) ภาพขาวการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

คําอธิบาย : 
กรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุมไดไมเกิน 2 คนตอ 1 ตําแหนง 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  รอยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวน
กรรมการ 

2  รอยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวน
กรรมการ 

3  รอยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวน
กรรมการ 

4  รอยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวน
กรรมการ 

5  รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวน
กรรมการ 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารที่สองของเดือน โดยเปนการประชุมเดือนเวนเดือน  
คือ จํานวน 6 คร้ังตอปงบประมาณ 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไดมีการประชุมคณะกรรมการแลวจํานวน 6 คร้ัง มีกรรมการเขา
รวมประชุมโดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 92.43 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- คร้ังที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
- คร้ังที่ 116/1/2561  วันที่ 9 มกราคม 2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 
- คร้ังที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม 2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
- คร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 
- คร้ังที่ 119/4/2561  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 
- คร้ังที่ 120/5/2561  วันที่ 11 กันยายน 2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 72.73 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ตารางแจงการนับจาํนวนกรรมการที่เขารวมประชุม 
(2) หนาสรุปรายงานการประชุมที่แสดงรายชื่อผูเขารวมประชุม 
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1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน  ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
รายงานการวิเคราะหดานการเงิน ดานความเสี่ยง และดานภารกิจขององคกร มีขอมูลคําอธิบายและการ

วิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีคําอธิบายและการวิเคราะห 
3  มีคําอธิบายและการวิเคราะหไมครบถวน 
5  มีคําอธิบายและการวิเคราะหครบถวน 

d 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 117/2/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561  ไดพิจารณาผลการตรวจสอบ

การจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการของโรงเรียนของผูสอบบญัชทีีค่ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและให
ขอคิดเห็น  กอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณางบดุลและบญัชีทาํการของโรงเรียน (คร้ังที่ 117/2/2561) 
 

 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
งบการเงินตางๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใชชื่ออ่ืนไดตามความเหมาะสม ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบ

กําไรขาดทนุ 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีงบการเงนิ 
3  มีงบการเงิน แตรายละเอียดไมครบถวน หรือไมไดเผยแพร 
5  มีงบการเงินครบถวน และเปดเผยในเว็บไซต และตีพิมพในรายงานประจําป  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดแสดงงบแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได และคาใชจายของโรงเรียน ทางรายงานประจาํป 

ของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําไฟลรายงานประจาํปเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

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

  

http://www.mwit.ac.th/
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1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
ประวัติของคณะกรรมการประกอบดวย 1) อายุ  2) วฒุิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตาํแหนง

หนาที่ปจจุบนันอกเหนือจากในองคการมหาชน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีประวัติของคณะกรรมการ 
3  มีประวัติของคณะกรรมการไมครบถวน 
5  มีประวัติของคณะกรรมการเปนรายบุคคลอยางครบถวน 

 
เงื่อนไข  หากเปดเผยประวตัิกรรมการไมครบทุกคน ได 1 คะแนน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดแสดงประวัติของคณะกรรมการบริหารในเว็บไซตของโรงเรียนและรายงานประจําปของ

โรงเรียนอยางครบถวน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพตัวอยางหนาเว็บไซตของโรงเรียนที่แสดงประวัติของคณะกรรมการบริหาร  
 

 
 

1.5.4  มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  มีขอมูลการเขาประชุมคณะกรรมการไมครบทุกคร้ังที่มีการประชุม 
5  มีขอมูลการเขาประชุมคณะกรรมการครบทุกคร้ังที่มีการประชุม  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เผยแพรผานเว็บไซตของ

โรงเรียน  ซึ่งรายงานการประชมุดังกลาวจะปรากฏขอมูลผูเขารวมประชุมดวย  นอกจากนี้  โรงเรียนไดนาํตารางแจง
การนับการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงตารางแจงนบัการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ 
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1.5.5  มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีโครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
3  มีโครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แตไมครบทุกคณะที่สําคัญ 
5  มีโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญไดครบถวนทุกคณะ 

 อนุกรรมการที่สําคัญ เชน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลอนุกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน อนุกรรมการดานบคุคล 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดนาํเสนอโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการแตละชุด เผยแพรผานทาง

เว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ 
(www.mwit.ac.th) 
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1.5.6  มีขอมูลภารกิจ และแผนยุทธศาสตร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
ขอมูลประกอบดวย 
1) ประวัติความเปนมาขององคการมหาชน 
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสาํคัญขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักที่ผานมา 
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักในปจจุบนั 
4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธบิายภาพรวมแผนยทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบตัิงานขององคกรในระยะ 

3-5 ปขางหนา 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  มีขอมูลครบถวน 
5  มีขอมูลไมครบถวน 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พนัธกิจ ยทุธศาสตร ตลอดจนแผนปฏิบตังิานและ 

ผลการดําเนนิงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พันธกิจ ยุทธศาสตร  
ตลอดจนแผนปฏิบตัิงานและผลการดําเนินงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 
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1.5.7  มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

คําอธิบาย : 
ขอมูลและสารสนเทศที่สาํคัญครบถวนและเปนปจจุบนั ครบ 10 ประเด็น คือ 
1) รายงานประจาํป 
2) โครงการลงทนุที่สาํคัญ 
3) การจัดซื้อจัดจาง 
4) การแถลงทิศทางนโนบายขององคการโดยผูบริหาร 
5) การปฏิบัติงานตามนโนบายรัฐ 
6) แผนงานทีส่ําคัญ 
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ี 
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งดานการเงินและภารกิจหลัก 
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน 
10) รายงานผลการประเมินความคุมคาการดําเนนิงานขององคการมหาชน 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  มีขอมูลสารสนเทศไมครบถวนและไมเปนปจจุบนั 
5  มีขอมูลและสารสนเทศที่สาํคัญครบถวนและเปนปจจบุัน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดจัดทาํขอมูลที่สาํคัญของโรงเรียนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน ไดแก ขอบังคับและระเบียบ

ของโรงเรียน แผนการปฏิบัติงาน รายงานประจําป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ทิศทางการดาํเนนิงานของโรงเรียน
ฯลฯ 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตของโรงเรียน 
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ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 3) 
 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

คําอธิบาย : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  คณะกรรมการไมมีการประเมินตนเอง 
5  คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง 

 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม 
 คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินาที ่
 

เงื่อนไข  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อยางนอยที่สุด) ดังตอไปนี ้
1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การทําหนาที่ของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานกุารในดานตางๆ เชน 

- การสงวาระกาปรระชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
- ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
- ความถูกตองของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกตองของการรายงานผลงานขององคการมหาชนดาน

การเงินและภารกิจหลัก 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 120/5/2560 วันที่ 11 กันยายน ไดพิจารณาผลการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งที่เปนรายบุคคลและภาพรวมของทั้งคณะ   

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ไฟลแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(2) การพิจารณาผลการประเมนิตนเอง (คร้ังที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561) 
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

คําอธิบาย : 

• การจัดกิจกรรม ประกอบดวย การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเร่ืองที่เกียวของกับ
องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการมหาชน  

• มีรายงานสรุปเสนอผลของการจดักิจกรรม และการนําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการ
มหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจาํนวนกรรมการที่เขารวม) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีการจัดใหมีกิจกรรม 
2  มีขอมูลขององคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 
3  มีขอมูลของคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 

 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เก่ียวกับกิจการของ
องคการมหาชน 

4  มีขอมูลองคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เก่ียวกับกิจการของ

องคการมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยทุธ พนัธกิจ พัฒนาการที่สาํคัญ

และความเสี่ยงขององคกร 
5  มีขอมูลองคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 

 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เก่ียวกับกิจการของ
องคการมหาชน 

 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ พนัธกิจ พัฒนาการที่สาํคัญ
และความเสี่ยงขององคกร 

 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจดักิจกรรม และการนําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนกับ
งานขององคการมหาชน 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ดวย ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ  ลมิปจํานงค  ไดเขารับตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  โรงเรียนไดเชิญมาเขารวมการประชุมระดมความคิด

รวมกับผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  ซึ่งไดมี 

การรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนดวย  นอกจากนี้ ไดเชิญผูอํานวยการ สสวท. มารวมรับฟงการดําเนนิงาน

เก่ียวกับการใหบริการวิชาการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  เพื่อรวมกันพัฒนากิจกรรมและ 

การดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการของโรงเรียนตอไป 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

- รายละเอียดตามผลการดาํเนินงานขางตน 
 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 

Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสูระบบราชการ 4.0 

 

ตัวชี้วัด 4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ : นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสราง

การรับรูและความเขาใจตอเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

สรุปผลการประเมินดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Based) 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
 

นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจตอเจตนารมณการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

1. หลักการ เหตุผล ความจําเปน 

ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ออนแอ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ตาง ๆ และสิ่งที่ควรจะเปน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณถูกจัดตั้งข้ึนใหมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการสราง

ระบบของประเทศที่จะเติมเต็มศักยภาพเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ใหสามารถกาวไปเปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคา สามารถวิจัย พัฒนาองคความรู และสรางสรรคนวัตกรรมอันเปน

ประโยชนตอการสรางสังคมและประเทศชาติใหเข็มแข็งยิ่งข้ึน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณถูกกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ให

เปนโรงเรียนตนแบบในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพเิศษดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร  ที่มุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา มีความสามารถในการ

วิจัยพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการเปนพลโลกที่

ดี เปนเยาวชนที่มีคุณภาพสูงเพื่อการสงตอใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของ

ประเทศ 

โรงเรียนมีความมุงหวังใหสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของมีการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ

แนวทางและเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนจึงกําหนดกลยุทธในการบริหาร

จัดการเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจแกสาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของ ในรอบปที่ผานมาโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหนักเรียน

ตัดสินใจศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน รวมทั้งเห็นคุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัย  มีความสนใจในการ

ประกอบอาชีพเปนนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสรางการรับรูและสรางเสริมประสบการณแกผูปกครอง

เก่ียวกับการประกอบอาชีพและความกาวหนาของนักวิจัย ดวยการเปดโอกาสใหผูปกครองรวมไปศึกษาดูงานใน

หนวยงานวิจัยตาง ๆ กับโรงเรียน  รวมฟงบรรยาย “เสนทางอาชีพนักวิจัย”  รับรูถึงความตองการนักวิจัยของประเทศ

ไทย รายไดของนักวิจัย และการทํางานของนักวิจัย 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ในปนี้โรงเรียนมีแผนการดาํเนินงานสรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองตอเจตนารมณในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตอเนื่องจากปที่ผานมา รวมทั้งยังจะเพิ่มการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองแกกลุม

ผูปกครอง และนักเรียนที่มีความสนใจจะสมัครเขาศึกษาตอที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ

กอนเขามาเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยโรงเรียนมีแผนการใชสื่อสังคมออนไลนรูปแบบตาง ๆ ในการสงขอมูล

ที่ถูกตองและชัดเจนใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ  โรงเรียนมุงที่จะใหกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียน และ

ผูปกครอง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพตามความตองการของแผนยุทธศาสตรชาติ และแนวโนมการประกอบ

อาชีพในอนาคต รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มีความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนในอนาคต    

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณสูกลุมเปาหมาย 

2. เพื่อเผยแพรบทบาทหนาที่ พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และภาพลักษณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสู

กลุมเปาหมาย 

3. เพื่อสงเสริมและจูงใจใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณศึกษาตอในสาขาวิชา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตรชาติ 

 

3. การดําเนินการ 

1. ใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางการรับรูและความเขาใจถูกตองเก่ียวกับเจตนารมณในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในกลุมผูปกครอง และนักเรียนที่มีความสนใจจะสมัครเขาศึกษาตอที่โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 

2. เผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูเก่ียวกับอาชีพตามความตองการในแผนยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งแนวโนม

ของการประกอบอาชีพในอนาคต แกผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสนใจในการศึกษาตอในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

4. ผลลัพธที่คาดหวัง 

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณมีความสนใจในการศึกษาตอในสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทีี่นอกเหนือจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม 

5.1 การใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางความรู ความเขาใจ 

โรงเรียนใชสื่อสังคมออนไลนเผยแพรขอมูลเพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจดัการการศึกษา

ตามเจตนารมณของโรงเรียน รวมถึงสรางสัมพนัธอันดีกับผูปกครองและนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาตอโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ  โดยสื่อสารดวย Digital Content, Social Network และ VDO เนนเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนานักเรียน ชีวิตนกัเรียนหอพักของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษเก่ียวกับโรงเรียนและแนวทางการ

ประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตผาน Social Media เพื่อทําใหเกิดการแชร Content ตางๆ และตัดสินใจศึกษา

ตอที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยมีประเด็นหลัก ดงันี ้

5.1.1 พันธกิจโรงเรียน (Mission)   

วัตถุประสงค  

เพื่อสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียน และกิจกรรมที่โรงเรียน

ดําเนินงาน 

การดําเนินงาน 

โรงเรียนไดใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสทีน่ักเรียนจะไดรับเมื่อเขามาศึกษาตอที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ทั้ง

เร่ืองของการเปดโอกาสไปรวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ การไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวชิาการ

และวัฒนธรรมกับโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในตางประเทศ การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู

ในสิ่งทีช่อบและถนัด ซึ่งโรงเรียนสงเสริมและสนบัสนุนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  โดยในรอบ 12 

เดือนที่ผานมา ไดมีการเผยแพรขอมูลผาน Facebook : MWITS Insight จํานวน 14 คร้ัง 

 
 

5.1.2 การจัดการเรียนการสอน (Learning)  

วัตถุประสงค  

1)  เผยแพรการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ในการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนทีม่ี

ความสามารถพิเศษดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตร  

2) นําเสนอกระบวนการปลูกฝงและฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการวิจยั ตั้งแตการคนควา การ

คิดวิเคราะห การทดลอง และการทําวิจัย ผานกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
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การดําเนินงาน 

ในรอบ 12 เดือน ไดเผยแพรขอมูลการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพฒันานักเรียนรูปแบบ

ตางๆ ซึ่งมบีุคลากรผูเชีย่วชาญคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากกิจกรรมการฟงบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานอยูเปนประจํา มกีารฝกทักษะ

กระบวนการวิจัยผานการทําโครงงานวทิยาศาสตรในศูนยวิจยัภายนอก และเปดใหโอกาสนําเสนอผลงานในงาน 

MWITS Science Fair และ งาน Thailand International Science fair ซึ่งจะเปนเวทีใหนักเรียนไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกับนักวิทยาศาสตรรุนเยาวระหวางกัน  นอกจากนีโ้รงเรียนไดจัดงาน MWITS 

Open House เพื่อแนะนําการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหแกนักเรียนและผูที่สนใจอีกดวย  โดยเผยแพร

ขอมูลผานชองทาง Facebook : MWITS Insight จํานวน 9 คร้ัง  Facebook : Mahidol Wittayanusorn School 

จํานวน 5 คร้ัง และ เว็บไซต dek-d.com 1 คร้ัง  นอกจากนี้ โรงเรียนไดมีการจัดทาํสื่อการสอนเผยแพรทาง 

Youtube : Mwits Media จาํนวน 28 เร่ือง 
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5.1.3 การใชชีวิต (Living)  

วัตถุประสงค  

นําเสนอการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 

การดําเนินงาน 

 ในรอบ 12 เดือน ไดเผยแพรเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนใหรูจักแบงปน ชวยเหลือสังคมผานกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน ผานชองทาง Facebook : MWITS Insight จํานวน 3 คร้ัง และ Facebook : Mahidol 

Wittayanusorn School จาํนวน 1 คร้ัง 

     
5.1.4 แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต  

วัตถุประสงค  

 เผยแพรขอมูลเก่ียวกับแนวทางการศึกษาตอ และอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่

หลากหลาย ตรงกับความสนใจของนักเรียน 

  การดําเนินงาน 

 โรงเรียนไดเผยแพรการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแนะนําอาชีพดานวิทยาศาสตร โดยนักเรียนเกา  

ผานทางชองทาง Facebook : Mahidol Wittayanusorn School จํานวน 4 คร้ัง การเปดโอกาสใหรุนพี่รวมแบงปน

ประสบการณในอาชพีของตนและแนะนํากิจกรรมการศึกษาตอตางประเทศ ผานชองทาง Facebook : MWITS 

Insight จํานวน 4 คร้ัง  
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  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 63 -       

 
5.2 การแนะแนวศึกษาตอในและตางประเทศ 

5.2.1 การเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูเกี่ยวกับแนวโนมการประกอบอาชีพในอนาคต 

ในรอบ 12 เดือน ที่ผานมา โรงเรียนไดเผยแพรขอมูลขาวสาร และความรูเก่ียวกับอาชีพที่มีความนาสนใจ 

และแนวโนมการประกอบอาชีพในอนาคตไปยังกลุมผูปกครองของนักเรียนปจจุบนั และกลุมนักเรียนปจจุบนั โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  โดยมีการดาํเนินงาน ดงันี ้

 จัดบอรดประชาสัมพันธบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน 

 จัดมุมประชาสัมพันธในศูนยวิทยบริการของโรงเรียน 

เดือน รายละเอียด 
พฤษภาคม 

 
1. อาชีพ : Data Scientist   
2. ใหความรู : แสดงตัวอยาง Portfolio ของนักเรียนทีส่อบไดทุนเลาเรียนหลวงปการศึกษา 2561 
3. ใหขอมูลทุนรับตรง (มหาวทิยาลัยตางประเทศ) : ทุนรัฐบาลญี่ปุน และทุน GSEP ของสถาบนั Tokyo 
Institute of Technology   
4. ใหขอมูลเก่ียวกับคายและสัมมนาตางประเทศ   
5. เอกสารขอมูลมหาวิทยาลัย : ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา  
6. เอกสารแจกฟรี : ทุนการศึกษาตอในประเทศญีปุ่น, ข้ันตอนการศึกษาตอของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลีย, คุณสมบตัิของผูสอบเขาทุนรัฐบาลญีปุ่น และทนุมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจักร 

มิถุนายน 
 

1. อาชีพ : Biomedical Engineering  
2. ใหความรู : แสดงตัวอยาง Portfolio ของนักเรียนทีส่อบในรอบ Portfolio  
3. ใหขอมูลทุนรับตรง (มหาวทิยาลัยตางประเทศ) : ทุนมหาวทิยาลัยของ KAIST  
4. ใหขอมูลเก่ียวกับคายและสัมมนาตางประเทศ : โครงการแลกเปลี่ยน YFU  
5. เอกสารแจกฟรี : เอกสารเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัย, การสอบ EJU และเอกสารแนะนาํสถาบัน
หุนยนตภาคสนาม ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี  

กรกฎาคม 1. อาชีพ : Smart Farming  
2. ใหความรู : แสดงตัวอยาง Portfolio ของนักเรียนทีส่อบผานขอเขียนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย  
3. ใหขอมูลทุนรับตรง (มหาวทิยาลัยตางประเทศ) : ทุนมหาวทิยาลัย Global Scientists and Engineers 
Programs (GSEP)  
4. ขอมูลการศึกษาตอภายในประเทศ เร่ือง แนวทางการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
ปการศึกษา 2562 โดย ทปอ.  
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เดือน รายละเอียด 
5. ขอมูลทุนรับตรง (มหาวิทยาลัยในประเทศ) : คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รอบที่ 1 
Portfolio และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบที่ 1 โครงการผูมีความรูความสามารถ
พิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 
6. เอกสารแจกฟรี : เอกสารเก่ียวกับภาควิชาคณิตศาสตรอุตสาหการ ม.มหิดล, ขอมูลโครงการ IUP  
ของ Kyoto University, ขอมูลทุนรัฐบาลไตหวัน ประจําป 2561  

สิงหาคม 1. อาชีพ : นําเสนอสังคมของประเทศญี่ปุนในยุค 5.0  
2. ใหความรู : ขอมูลกําหนดการ TCAS 62 และขอมูลข้ันตอนการรับสมัครในแตละรอบ  
3. ใหขอมูลทุนรับตรง (มหาวทิยาลัยตางประเทศ) : กําหนดการการสอบหลักสูตร International 
Program ของ KAIST, รายละเอียดการสอบทุน ก.พ. (ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย)  
4. ขอมูลรับตรง (มหาวิทยาลยัภายในประเทศ) : กําหนดการรับสมัครโครงการสอบชิงทนุสาํหรับนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีเลิศ ของสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร, รายละเอียดเนื้อหาที่ใชสําหรับ
การสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา 
5. เอกสารแจกฟรี : หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวศิวกรรมการบินและอวกาศ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, นิตยสารเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัย, ขอมูลของคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

 

 

 

รูปภาพประกอบ 
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 เผยแพรขอมูลใน Facebook 

1. กลุมผูปกครองโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ (MWITS family) ไดเผยแพรวิดีโอเก่ียวกับอาชีพใน

อนาคต ไดแก  

1.1 วิดีโอเก่ียวกับอาชีพทางดาน DATA Scientist โดยนาํวิดีโอจากรายการ NIDA WISDOM 

for Change ตอน อาชีพแหงอนาคต : Data Scientist โดย ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย 

(อาจารยคณะสถิติประยุกต นิดา)   

1.2 วิดีโอเก่ียวกับ “โลกอนาคตอาชพีใดที่เสี่ยงจะตกงานเพราะคอมพิวเตอรเขามาแทนที่ แลว

อาชีพจะรอดจากโลกอนาคต” จากรายการ คิดยกกําลัง2 จากสํานักขาว ThaiPBS  

1.3 วิดีโอเก่ียวกับ “วิศวกรรมชีวการแพทย ความกาวหนาดานการแพทย” โดยสาํนกัขาว 

Springnews  

1.4 วิดีโอจําลองสังคมประเทศญี่ปุนในยุค 5.0   

1.5 วิดีโอแนะนําการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ “Promoting the active role of 

women in the fields of science”  



ก.พ.ร. 
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1.6 ขอมูลเก่ียวกับอาชีพ “วิศวกรรมการเงิน”  

1.7 เอกสารโลกการศึกษาและการมีงานทําใน Thailand 4.0 โดย ดร.วิกรม อาฮูยา 

2. กลุมสําหรับการสื่อสารขอมูลระหวางคุณครูถึงนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (MWITS for 

Students and Teachers) 

 

 

เดือน เผยแพร 
ขอมูลการศึกษาตอในและตางประเทศ 

เผยแพร 
คาย/นิทรรศการศึกษาตอ 

ตุลาคม 
2560 

(2 รายการ)  

โครงการโควตา MOU ของคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั  

 

โครงการโควตา MOU ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

พฤศจิกายน 
2560 

(3 รายการ) 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจฬุาภรณราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ ในหลักสตูร  
1.หลักสูตรแพทยศาสตร  
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรขอมูลสขุภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดงาน 
Engineering Expo 2017 ที่จดัแสดง
นวัตกรรมในโลกอนาคต และแนะนาํอาชพี
วิศวกรในสาขาตางๆ 

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย (Mahidol Medical 
Scholars Program) เพื่อเขาศึกษาเปนแพทยนักวิจัย 
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ธันวาคม 
2560 

(3 รายการ) 

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ใน
หลักสูตร  
1.หลักสูตรวิทยาศาสตร  
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  
3.หลักสูตรเศรษฐศาสตร   

คาย ICT Junior Camp คร้ังที่ 10 คณ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

ทุนรมโพธิ์ทอง ศึกษาตอคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

มกราคม 
2561 

(9 รายการ) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

นิทรรศการศึกษาตอประเทศญีปุ่น 
Jeducation Fair 2018 ศึกษาตอในเกียว
โต (Kyoto study fair 2018) 

College of Information Science and Engineering, 
Ritsumeikan University 

 

ประชาสัมพนัธหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตภาควชิาพนัธุ
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

 

หลักสูตรนานาชาติ ของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดแก  

1.International Software Engineering Program  

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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2.KMITL-Glasgrow 2+2 Double Degree 
Program in Software Engineering  

3.Science in Engineering and Technology 
Management 
โครงการเพชรนครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 

การรับสมัครเขาศึกษาตอในโควตาพิเศษ 30 จังหวัด ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดแก  
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  
2.สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  
3.สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

 

ประชาสัมพนัธคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

กุมภาพันธ 
2561 

(5 รายการ) 

รายละเอียดสาขาวิชาของโครงการ Future Global 
Leadership (FGL)  มหาวิทยาลัย Tohoku University  

คาย COMCAMP คร้ังที่ 30 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

ประชาสัมพนัธการรับสมัครของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 

KMITL Engineering Project Day 2018 
คณะวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จดักิจกรรม
แสดงผลงานทางดานนวัตกรรม ความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาปที่ 4 และจัด Open 
House ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประชาสัมพนัธการรับสมัครคณะวิทยาศาสตร ภาควชิา
คณิตศาสตรประกันภัย และคณติศาสตรอุตสาหการ ม.
มหิดล 

 

มีนาคม 
2561 

(4 รายการ) 

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน (หลักสูตรนานาชาต)ิ ซึ่งจะมีทุนสนบัสนุน   

Telecom Next Gen ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบงั 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล 
เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการ MU โควตา 

 

ASEAN Scholarship for Thailand สําหรับนักเรียนที่
สนใจศึกษาตอประเทศสิงคโปร 

 

เมษายน 
2561 

(1 รายการ) 

การศึกษาตอในโครงการ Global Scientists and 
Engineers Program (GSEP) ของ Tokyo Institute of 
Technology  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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พฤษภาคม 
2561 

(5 รายการ) 

ประกาศการสอบแขงกันเพื่อรับทุนรัฐบาลญีปุ่น ประจําป
การศึกษา 2562 โดยเปนทนุประเภท  

1. Undergraduate Students 
2. College of Technology Students 
3. Specialized Training College Students  

สอบชิงทนุแลกเปลีย่นวฒันธรรม ปการศึกษา 
2019-2020 โดยสถาบันเอ็ดดูเคชั่น แอนด 
ดีเวลล็อปเมน เอ็กซเพิรท (Education and 
Development Experts)  

หลักสูตรนวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจการ
ประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิทยาลัย
ผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร ม.
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

นิทรรศการบรรยายเสนทางสูการเรียน
มหาวิทยาลยั ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมริกา  
 

มิถุนายน 
2561 

(8 รายการ) 

แนะนาํคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  

งานแนะใหแนวของ TK Park สาํหรับ
นักเรียนที่ตองการคนหาตนเอง เรียนรู
แนวคิดจากบุคคลที่มีชื่อเสียง 

การสอบวัดระดับ EJU (Examnation for Japanese 
University) เพื่อยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุน   

สอบชิงทนุโครงการแลกเปลี่ยน YFU เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและวฒันธรรมเปนเวลา 1 
ปการศึกษา 

แนะนาํหลักสูตร International Undergraduate 
Program (IUP) ของ Kyoto University  

แนะแนวหลักสูตร และการเตรียมตัวศึกษา
ตอประเทศออสเตรเลีย โดย Insight 
Education Consulting   

วิดีโอแนะนาํอาชีพและคณะวิศวกรรมชีวการแพทย โดย
ในชื่อหัวขอ “ความกาวหนาดานการแพทย” สํานักขาว 
Springnews  

 

แนะนาํหลักสูตร International Program ของ KAIST 
ประเทศเกาหลีใต  

 

กรกฎาคม 
2561 
(12 

รายการ) 

ขอมูลเก่ียวกับแนวทาง TCAS ปการศึกษา 2562 เพื่อ
นําไปทาํประชาพจิารณ 

คายหมอยา Pharmacy Camp 2018 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประชาสัมพนัธจัดการสอบ Pre TCAS สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหนักเรียนไดเตรียมพรอมการสอบ
จริง 

งาน Open House สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให
ความรูหลักสูตรตางๆและการเรียนการสอน
ในคณะตางๆ  

การเปดรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) โครงการ International Undergraduate 
Program ของ Kyoto University (ทุนการศึกษา 15 
ทุน)    

แนะนาํเว็บไซตเพื่อชวยคนหาวชิา คณะหรือ
มหาวิทยาลยัในประเทศสหราชอาณาจักร 

การเปดรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการ 
International Program ของ KAIST   

กิจกรรมทัศนศึกษา “University Tour” 
ของมหาวิทยาลัยในไตหวัน  

ประชาสัมพนัธกําหนดการรับสมัครทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี Program in English at Komaba (PEAK) 
ของ The University of Tokyo 

แนะนาํเว็บไซตทุนการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ประชาสัมพนัธกําหนดการรับสมัครการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี โครงการ Global Scientists and Engineers 
Program (GSEP) ของ Tokyo Institute of 
Technology 

ความรูตางๆ ตัวอยางคําถามสําหรับการสอบ
สัมภาษณทนุ หรือการศึกษาตอ  

สิงหาคม 
2561 

(8 รายการ) 

สรุป TCAS ปการศึกษา 2562 จากเวทีประชาพิจารณ 
TCAS ทั่วประเทศ 

สโมสร ทวีวฒันา จัดโครงการติวเขม สรุป
เนื้อหา เตรียมสอบ GAT/PAT ใหพรอมใน
การสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหม 

 แนะแนวการศึกษาตอประเทศญี่ปุน JASSO 
study in Japan Fair 2019 โดยสมาคม
นักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรมราชูปถัมภ และ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน 

 “คายอยากเปนหมอฟน” โดยคณะทนัต
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 “คายตะกายฝนสูวนัเปนแพทยทหาร คร้ังที่ 
6” โดยคณะแพทยศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

 แนะนาํเว็บไซตทุนการศึกษาตอไตหวัน
สําหรับนักเรียนไทย ที่สนใจเรียนตอระดับ
ปริญญาตรีกวา 100 ทนุ 
https://www.studyintaiwan.org   

 ประชาสัมพนัธโครงการ AFS Intercultural 
Programs www.afsthailand.org 

 ประชาสัมพนัธงานศึกษาตอไตหวัน ศูนยการ
คนเกตเวย เอกมัย  

กันยายน 
2561 
(13 

รายการ) 

ประชาสัมพนัธหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

ประชาสัมพนัธการรับสมัครทนุ ก.พ. ระดับนักเรียนม.
ปลาย 

 

โครงการสอบชิงทุนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ 
Outstanding Student Program (OSP) 

 

ประชาสัมพนัธหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน จากสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั และ
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

 

ประชาสัมพนัธคายนักเรียนผูมีศักยภาพสูงของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ทุนการศึกษา ทนุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศักย
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

https://www.studyintaiwan.org/
http://www.afsthailand.org/


ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ประชาสัมพนัธการชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาระบบกลาง (Thai university Central 
Admission System : TCAS)  

 

ประชาสัมพนัธหลักสูตรของ 8 มหาวิทยาลยัในฮองกง  
วิดีโอแนะนาํการสมัครเขาศึกษาตอในระบบ UCAS ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร  

 

ประชาสัมพนัธทุน Global 30 จาก Nagoya University 
และคุณสมบตัิที่ตองการสาํหรับการสมัครเขาศึกษาตอ  

 

ประชาสัมพนัธมหาวิทยาลัยโครงการ English Programs 
ของประเทศญี่ปุน 

 

ประชาสัมพนัธชี้แจงระบบคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS) ปการศึกษา 2562 
ซึ่งประกอบไปดวย  

1. ภาพสรุปประเด็นสาํคัญของ TCAS  
2. มีเอกสารการสรุปประเด็นใหม TCAS ป

การศึกษา 2562  

 

สรุปขอมูลมหาวิทยาลัยจาก Hong Kong ทั้ง 8 แหง ที่มา
บรรยายในวนัที่ 21 ก.ย. 2561  

 

 

รูปภาพประกอบ 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ประชาสัมพันธรูปแบบอ่ืนๆ  ซึง่แบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

1. การใหขอมูลเก่ียวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม 

“ชี้แจงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา” โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

รักษาการแทนเลขาธิการ ทปอ. 

2. การใหขอมูลในคาบเรียนแนะแนวศึกษาตอ รายละเอียด ดังนี้  

- การใหขอมูลรูปแบบการทํางานของวิชาชีพแพทย การถายทอดประสบการณชีวิตการ

ทํางาน และแนะนําทักษะที่จาํเปนสาํหรับการเรียนและการทํางานในอนาคตของวิชาชีพ

แพทย  

- เปดคลิปวิดโีออาชีพ Data Scientist โดยรายการ Digital Master “ไขปริศนา Bigdata 

กับธุรกิจไทย” 
 

รูปภาพประกอบ 

 

 

5.2.2 การสงเสริมนักเรียนใหมีความสนใจศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โรงเรียนดําเนนิการเนนย้าํถึงความสําคัญของการศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทาง

การประกอบอาชีพในอนาคต ซึง่จะสงผลใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน โดยมีกิจกรรม 

ดังนี ้

 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยนักเรียนเกาที่เรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ในรอบ 12 เดือน (ต.ค.60 - ก.ย.61) มีท้ังหมด 4 งาน ไดแก 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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วันที ่ กิจกรรม วิทยากร 
24 พฤศจิกายน 2560  บรรยายการศึกษาตอในคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
นักเรียนเกาที่ศึกษาในคณะ
แพทยศาสตร 

22 กุมภาพันธ 2561  กลุมใหคําแนะนาํสําหรับการศึกษาตอ 
Tohoku University  

นักเรียนเการุน 24 ที่ศึกษาตอดาน 
International Mechanical & 
Aerospace Engineering  

4 กรกฎาคม 2561 กลุมใหคําแนะนาํศึกษาตอ “ดานวัสดุ
ศาสตรและการศึกษาตอประเทศสวีเดน”  

นักเรียนเการุน 19 ที่ศึกษาตอปริญญา
โทดาน Macromolecular Materials 
ที่ KTH Royal Institute of 
Technology Stockholm ประเทศ
สวีเดน  

6 กันยายน 2561 การบรรยายการศึกษาตอในอาชีพ Data 
Science VS. Computer Science  

นักเรียนเการุน 21 ที่ศึกษาตอปริญญา
ตรีดาน Computer Science  

 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยหนวยงานหรือวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  

ในรอบ 12 เดือน (ต.ค.60 – ก.ย.61) มีท้ังหมด 11 งาน ไดแก  

วันที ่ กิจกรรม วิทยากร 
29 มิถุนายน 2561 บรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 

Kyoto University ในโครงการ 
International Undergraduate Program 
(IUP)  

อาจารยและเจาหนาที่จาก Kyoto 
University  

6 กรกฎาคม 2561 บรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
KAIST (Korea Advanced Institute of 
Science & Technology) 

อาจารยและเจาหนาที่จาก KAIST 

9 กรกฎาคม 2561 บรรยายแนะแนวศึกษาตอคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
1. การบรรยายแนวทางเปนแพทยนักวิจัย 

และหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. การแสดงละครเวทีสะทอนการใชชีวิต

ของนักศึกษาแพทย 

คณาจารยและนิสติคณะแพทยศาสตรศิ
ริราชพยาบาล ม.มหิดล  

14 สิงหาคม 2561 การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
จาก Tokyo Institute of Technology 
หลักสูตร GSEP 

Dr.Naoya Abe และเจาหนาทีจ่าก 
Tokyo Institute of Technology 
หลักสูตร GSEP 

20 สิงหาคม 2561 การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
จาก City University of Hong Kong 

เจาหนาที่จาก City University of 
Hong Kong 

23 สิงหาคม 2561 การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
จาก National Taiwan Normal 
University 

คณาจารยและเจาหนาที่ จาก National 
Taiwan Normal University 

23 สิงหาคม 2561 การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
จาก Kyushu University 

เจาหนาที่ จาก Kyushu University 

27 สิงหาคม 2561 การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 
จาก KEIO University   

คณาจารยจาก KEIO University  

30 สิงหาคม 2561 การบรรยายการศึกษาตอดานแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
1. คณบดี บรรยายหลักสตูรของคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ม.มหิดล 

2. นักศึกษาแพทย บอกเลาถึงชีวิตการ
เรียน และการสอน 

คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่จาก
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 
ม.มหิดล  

17 กันยายน 2561  การบรรยายแนะแนวศึกษาตอคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

คณาจารย นสิิต และเจาหนาทีจ่ากคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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วันที ่ กิจกรรม วิทยากร 
21 กันยายน 2561  การบรรยายแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 

โดย 8 มหาวิทยาลัยระดบัโลกของประเทศ
ฮองกง  

เจาหนาที่จาก 8 มหาวิทยาลัยของ
ประเทศฮองกง  

 

รูปภาพประกอบ 

 

 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ในรอบ 12 เดือน (ต.ค.60 – ก.ย.61) มีจํานวนท้ังหมด 3 งาน  

วันที ่ กิจกรรม วิทยากร 
9 กรกฎาคม 2561 กลุมแนะแนวเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

แพทยวิจัย  
นายแพทยมานพ พิทักษภากร   

16 กรกฎาคม 2561  กลุมแนะแนวเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
วิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 
(คณิตศาสตรประกันภัย และคณิตศาสตรอุต
สาหการ)  

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ยงควิมล เลณ
บุรี  

6 กันยายน 2561  กลุมแนะแนวเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
Data Scientist  

นายปณวรรธน อินนุรักษ ตําแหนง 
Senior Data Scientist  

 

รูปภาพประกอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5.3.1 การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ 

- สรางลักษณะนสิัย การทํางาน และเจตคติที่ดีตอการเปนนักวิจยั 

- เพื่อใหรูจักประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ในการแกปญหา และเห็น

ความสําคัญของการนาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวนั 

การดําเนินงาน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ไดจัดรูปแบบทีส่งเสริมคุณลักษณะของความเปนนักวจิัย เชน 

วิชาความคิดสรางสรรคและนวตักรรม นักเรียนไดฝกคิดแกปญหา สราง ตนแบบวิธีการแกปญหา ทดสอบประสิทธิภาพ 

ทําการทดลองใช และปรับปรุงผลงาน สรางสรรคนวัตกรรมข้ึนมา  มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการคิด

โดยเฉพาะการคิดสรางสรรค จํานวนผลงานทัง้สิ้น 60 ผลงาน โดยครูไดสงเสริมลักษณะของความเปนนักคิด นักวิจัย 

เขาไปในระหวางการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหนักเรียนนาํเสนอผลงานทั้งในชั้นเรียนและตอที่ชุมชน (งาน

แสดงผลงานนวัตกรรมของโรงเรียน)   เชน 

1. ผลงาน Barcode less เคร่ืองคิดเงินไมใชบารโคด เปนเคร่ืองคิดเงินที่ไมตองใชบารโคด โดย

เปลี่ยนมาคิดเงินดวยการถายภาพสินคา โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อใหโปรแกรมคํานวณราคาของ

สินคา ทาํใหใชเวลาในการคิดเงินเร็วข้ึน  

2. ผลงาน ราวตากผาหมุนได ซึง่มแีนวคิดมาจากการพักอาศัยในคอนโด ซึ่งมีพื้นที่จํากัดในการตาก

เสื้อผา จึงคิดคนราวตากผาหมุนได เพื่อใหผาไดรับแสงแดดทั่วถึงกัน เสื้อผาแหงเร็วข้ึน และ

ประหยัดที่เพราะพบัเก็บราวตากผาได 

3. ผลงาน ที่พลิกของทอดยอดชาย เปนอุปกรณปองกันน้าํมันกระเด็นขณะทอดอาหาร 

4. ผลงาน Judicious Wheelchair ซึ่งผูใชงานสามารถควบคุมวลีแชรดวย ระบบไฟฟาจากปุม

คอนโทรล 

จากผลงานเหลานี้ แสดงใหเห็นวา นบัวาเปนจุดเร่ิมตนที่ดีของการเปนนักประดิษฐ นักคิดคนในอนาคต 

ตามความมุงหวังของโรงเรียน   

นอกจากนี้ในชวงเดือนกันยายน สาขาวชิาฟสิกสไดจัดกิจกรรม Problem Solving ซึ่งกิจกรรมนี้เปนการ

แขงขันยิงจรวดขวดน้าํ ในรายวชิากลศาสตรของนักเรียนชัน้ 

ม.4 และรายวิชาสมบัติเชิงกลของสาร อุณหพลศาสตรและ

คลื่นกล ของนักเรียนชัน้ ม.5  โดยการประดิษฐจรวดของ

นักเรียนจะมีความแตกตางกันตามเนื้อหาที่เรียนในรายวชิา 

สําหรับของนักเรียนชัน้ ม.4 นั้นจะเนนการยิงแมนยําใหตรง

กับเปาหมาย ขณะที่ของนักเรียนชั้น ม.5 จะเนนการยงิไกล 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5.3.2 การสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ 

- เพื่อใหนักเรียนเรียนรูและสรางเสริมประสบการณการทําวิจัยรวมกับนักวิจัย 

- เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานโครงงาน ซึ่งเปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

มาใชในการทําการศึกษาวิจัยในรูปแบบโครงงานใหแกสาธารณชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ

ดานการวิจัยกับบุคคลอ่ืนๆ 

การดําเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีโอกาสเรียนรูและสรางเสริมประสบการณการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรกับอาจารยในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยของหนวยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 28 โครงงาน จากทั้งหมด 

92 โครงงาน โดยโรงเรียนไดเปดโอกาสและสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

ในเวทีตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รอบ 12 เดือนที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้ 

การนําเสนอโครงงานในประเทศ  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 29 โครงงาน ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในงาน Young Scientist 
Competition 2018 ในการนําเสนอโครงงาน รอบภาคกลาง   

- โครงงานนักเรียน จํานวน 10 โครงงาน ผานเขารอบชิงชนะเลศิในงาน Young Scientist 
Competition 2018 เขารวมประกวดในการแขงขันระดับชาติ และไดรางวัลระดบัชาติ 4 โครงงาน  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 7 โครงงาน ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในงาน The Twentieth National 
Software Contest: NSC 2018 ในการนําเสนอโครงงาน รอบภาคกลาง   

- โครงงานนักเรียน จํานวน 3 โครงงาน ผานเขารอบชิงชนะเลิศในงาน The Twentieth National 
Software Contest: NSC 2018  เขารวมประกวดในการแขงขันระดับชาติ และไดรางวัลระดับชาติ
มา 3 โครงงาน  

- โครงงานนักเรียน 4 โครงงาน ไดนําเสนอในโครงการ JSTP  ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร  
จ.ปทุมธานี  เมื่อเดือนมีนาคม 2561 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอในการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการ
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ระดับเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป ภายใตโครงการประชุมวิชาการคหกร
รมศาสตรระดับชาติ ประจําป 2560 "การเพิ่มมูลคาผลผลิตคหกรรมศาสตรดวยเทคโนโลยี
นวัตกรรม" จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ ซึ่งจัดแขงขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับรางวัลนําเสนอ
ดีเดนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอในพิธีเปดงาน MWITS SCIENCE FAIR 2018  
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วันที่ 27 มกราคม 2561  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน เขารวมการประกวดโครงงาน Thailand Junior Water 
Prize (TJWP) ประจําป 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 
เมษายน 2561 ไดรับรางวัลชมเชย 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับเยาวชนดานพืช
และพันธุศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 
เมษายน 2561 ไดรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานจํานวน 1,000 บาท 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 3 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในงาน Siam Physics 

Congress 2018 (SPC2018) ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 ไดรับรางวัล 3 โครงงาน 
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- โครงงานนักเรียน จํานวน 4 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์

และประยุกตประจําป 2561 (Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2018) 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 2 โครงงาน นําเสนอผลงานในงาน Thailand-Japan Student Science 

Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่  7 - 9 มิถุนายน 

2561  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ระหวางวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561  

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียวแหงชาติ คร้ังที่ 16 ณ โรงแรมแซนด ดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี  

ระหวางวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 2 โครงงาน นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) คร้ังที่ 13 ณ ศูนยนิทรรศและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 ไดรับรางวัล 1 โครงงาน 

- โครงงานนักเรียน จํานวน 1 โครงงาน นําเสนอผลงานใน Thailand Science Project Grand 

Award 2018 เพื่อคัดเลือกเขารับรางวัล Prime Minister's Award 2018   

- โครงงานนักเรียน จํานวน 36 โครงงาน นําเสนอผลงานในงาน MWIT Open House 2018 ณ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ไดรับรางวัล 2 โครงงาน 

การนําเสนอโครงงานในระดบันานาชาต ิ 

- การประชุมวชิาการ Japan Super Science Fair  (JSSF 2017) ณ Ritsumeikan University 

เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 2 โครงงาน ดงันี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 

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

นางสาวเขมกร ทองศิริ   
นายภัคพล สิริวรจรรยาด ี 

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ ไมมีการแขงขัน 

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

นายธนพล อิทธิพรไพศาล  ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ 
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- การประกวดโครงงาน Tsukuba Science Edge 2018 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่ 

22 – 25 มีนาคม 2561 มีจํานวน 3 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล ดังนี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
3. Development of chemical 
sensor for the direct 
detection of nitrate ions in 
freshwater environments 

นายชลภัทร วรงคชยกุล  
นางสาวอิน ตัง้สถิตชยั   
นางสาวชลิดา หฤหรรษพงศ  
 

ดร. อุษา จีนเจนกิจ 1st Prize Award 
(English Poster 
Presentation) 

4. Removal of phenol from 
wastewater catalyzed by 
peroxidase from water 
hyacinth 

นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน  
นายวชัรพงษ วงษแกว    

ดร. ณุจุฑา ธรรมสุเมธ - 

5. Detection of chemical 
composition during ripening 
stage of guava fruits 

นายวสุ วิษณุโยธิน  นางสาวจตุภรณ สวัสดิ์
รักษา 

- 

 

- การนําเสนอโครงงานในงาน KVIS SF  ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย ระหวางวันที่ 29 มกราคม – 2 

กุมภาพันธ 2561 มีจํานวน 3 โครงงาน ไดรับรางวัล 5 รางวัล ดังนี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
6.Electrochemical detection 
of oxysterol by paper-based 
sensor and potential 
application for rapid screening 
of cholangiocarcinoma 

นายฐปนัท รัตนศรี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 1st runner-up for oral 
presentation 
 
2nd runner-up for 
poster presentation 

7.Endothelial activation in 
thalassemia disease after 
stem cell transplantation 

นายพีรสชิฌ  สทิธิรัตน น.ส.สถาพร วรรณธน
วิจารณ 

2nd runner-up for 
oral presentation 

8.Study efficiency of heat 
engine that using the different 
concentration of solutions 

นายสิขเรศ มหาศวิน นายณฤพล วีระวงศพรหม 1st runner-up for oral 
presentation 
2nd runner-up for 
poster presentation 
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-    การประกวดโครงงาน IDEX 2018 ณ Anglo-Chinese School (Independent) ณ สาธารณรัฐ

สิงคโปร ระหวางวันที่ 1-5 เมษายน 2561 จํานวน 3 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล ดงันี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
9. Alzheimer patient care 
assistant application 

นายกฤษฏ ชัน้พรภักดี  น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์ เหรียญทอง 

10. Braille keyboard 
application for android 
operation 

นายธนพนธ สุวรรณมณี  
นายพชัรพล เจียรนัยประยุกต  

นายบุญนที ศักดิบ์ุญญา
รัตน 

- 

11. Theoretical study in 
efficiency of modified Zeer 
refrigerator 

นายณัฐชน แกวนุกูลทร  
นายธชัชัย ศรีมุนนิทรนิมติ   
 

ดร. คมศิลป โคตมูล - 

 
-  งานประชุมวชิาการและประกวดโครงงาน 19th International Elementz Science Research 

Conference and Exhibition ณ Anderson Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวนัที่ 
8-12 เมษายน 2561 จํานวน 5 โครงงาน ไดรับรางวัล 5 รางวัล ดังนี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
12. Developing program to 
detect human using 
information in video with 
deep learning” 

น.ส.ธัญพิมล บัวมณี  
น.ส.รวิสรา โลหะนิมิต  
น.ส.สริตา โยกุล 

นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน 

ดร.ศุภวงศ  ทั่วรอบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา 

เหรียญทอง 

13. A novel sensor for 
determining nitrate ion in 
water 

นายชลภัทร วรงคชยกุล  
น.ส.อิน ตั้งสถิตชัย    
น.ส.ชลิดา หฤหรรษพงศ  

ดร.อุษา จีนเจนกิจ เหรียญทอง 

14. Recyclable of rubber 
sheets mix with catalyst for 
methylene blue removal in 
photochemical process 

น.ส.พัชริญา ชวลิตจินดา  น.ส.สิริหทัย ศรีขวัญใจ 
ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต 
ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เหรียญทอง 

15. Biological control of 
water lettuce (Pista stratiotes 
L.) using isolating plant 
pathogenic fungi 

น.ส.เปมิกา ธีรเนตร  ดร.อรวรรณ ปยะบุญ เหรียญเงิน 

16. Detection of abandoned 
objects in surveillance video 
using machine learning to 
prevent bombing situations 

นายวิศรุต อุดมศิลป  
น.ส.ณฐมน พลวิชัย  
นายเสนางคบดี มณีศิลป 

น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์
ดร.ไกรกมล  หมื่นเดช 
ภาควิชาคณิตศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เหรียญทองแดง 



ก.พ.ร. 
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- การประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว (International Conference of Young Scientists: 
ICYS) คร้ังที่ 25 ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอรเบีย ระหวางวันที่ 19-25 เมษายน 2561 
จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
17. A Combinatorial Proof of 
The Chinese Remainder 
Theorem over Gaussian 
Integers 

นายพีรวัส ศรีบุรี ดร.ธรรมนูญ  ผุยรอด 
 
ศ.ดร.ยศนันต มีมาก 
ภาควิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

รางวัลชมเชย 
(Oral 
Presentation) 

 

-  The 18th Kolmogorov Readings International Science Conference” ณ  The Advanced 
Education and Science Center (AESC) of Moscow State University (Kolmogorov 
School) ณ กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ระหวางวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 จํานวน 5 โครงงาน 
ไดรับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
18.The effects of anticancer 
drugs on the motility of 
cholangiocarcinoma cell lines  

นายศุภณัฐ ตั้งใจรักการดี  
นายมนีธดา  วฒันารักษ 
นายภัทร ภัทรวรธรรม  

น.ส.สถาพร วรรณธนวจิารณ 

 
ดร.สมพลนาท สัมปตตะวนิช 

ภาควิชาเภสชัวิทยา  
คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เหรียญทอง 

19. Removal of phenol 
catalyzed by peroxidase from 
water hyacinth  

น.ส.ปยมน ทรงพานิช   
น.ส.ปริยากร กาญจนวัฒน 

ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ เหรียญเงิน 

20. Salt stress alleviation of 
rice seedling using 
ammonium nitrate  

น.ส.ธัญชนก ไกรพิทักษกุล  
น.ส.ดวงสุรีย แซแต  
น.ส.ปุณยพร อภิธนวิทย  

ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ รางวัลชมเชย 

21. Electrochemical sensor 
for guava ripening 
 

นายวสุ วิษณุโยธิน  
นายณวรรษ อมรวิลาศ  
นายภูริ ภูมีคง  

น.ส.จตุภรณ สวัสดิ์รักษา 
 
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม 
ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- 

22. Structural and electronic 
properties of MXene phase of 
MO2C under external stresses 

นายบารเมษฐ สมทา ดร. คมศิลป โคตมูล - 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 81 -       

- The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2018) ณ เมืองพิตตสเบิรก 
รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2561 จํานวน 1 
โครงงาน ไมไดรับรางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 

23.The comparison of deep 

learning algorithms for 

selection of proper visual 

stimulation used in personal 

authentication 

นายศุภวิชญ ผึ้งแดง นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน 

ดร.วุฒิชาติ  แสวงผล 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- 

 

- The 14th International Student Science Fair  (ISSF 2018)  ณ  The Illinois Mathematics 
and Science Academy รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2561 จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
24.Removal of Pb2+ from 
consuming water using a 
fabricated water filter for 
home use  

น.ส.ปพิชญา จนัทรผอง  
น.ส.ปณฑารีย สอดโคกสูง 

ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ The most 
ambitious 
research 

 

- The 7th Shanghai International Youth Science and Technology Expo 2018 and ‘Science 
& Technology Stars of Tomorrow (Invitational Tournament (SIYST Expo 2018)) ณ นคร
เซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2561 จํานวน 2 โครงงาน 
ไดรับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
25. Coating material for shock 
absorption and thermal 
protection from rubber and 
cellulose aerogel  

น.ส.นีรชา เทพกัญญาเมศร
นายธนภัทร ทางรัตนสุวรรณ 
นายธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ 

ดร.ศราวุทธ แสงอุไร 3rd Prize of 
Showcase of 
Students’ 
Scientific 
Creation Work 

26. Automatic rotating 
clothes hanger 

นายสิรภพ นาคะวัจนะ 
 

นายวีรวฒุิ เทียนขาว 
 

1. 3rd  Prize of 
Showcase of 
Students’ 
Scientific 
Creation Work 
2. 3rd  Prize จาก
กิจกรรม “Science 
& Technology 
Stars of 
Tomorrow” 
Innovational 
Tournament (การ
แขงขันประเภททีม) 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   - 82 - 

 

- Global Leadership Link 2018 ณ  National University of Singapore (NUS) ณ  National 

University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2561 จํานวน 

5 โครงงาน ไดรับรางวัล 2 รางวัล ดังนี้ 

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
27. Brainwave authentication 
program using proper visual 
atimulation and deep learning 
algorithm for processing 

นายธีรภัทร สัตตบงกช 
 

นายบุญนที ศักด์ิบุญญารัตน 

รศ.ดร.เจริญศรี  มิตรภานนท 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

Futuristic Award 
(Poster 
Presentation) 

28. The effects of anticancer 
drugs on motility of 
Cholangiocarcinoma (CCA) 
cell lines 

นายมนีธดา วฒันารักษ 
นายศุภณัฐ ตั้งใจรักการด ี

น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ 
ดร.สมพลนาท สัมปตตะวนิช 
ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2nd Prize  
(Poster 
Presentation) 

29. The effect of boron 
pretreatment on salt 
tolerance of Khao Dawk Mali 
105 rice 

น.ส.อรชพร ศรีพวาทกุล ดร. บัวหลวง ฝายเยื่อ - 

30. Paper-based sensor for 
preliminary screening of 
nickel in water 

น.ส.เก็จสิรี สุปตา ดร. อุษา จีนเจนกิจ 
 
ดร.อมรา อภิลักษณ
ภาควิชาเคมีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา 

- 

31. Holding solution in 
prolonging vase Life of cut 
Dendrobium ‘White 5N’ 
orchids form crude extract of 
Moringa Oleifera Lam. Seeds 

น.ส.สมิตา ศิวาวุธ  
นายภาณุพงศ อนุตรอังกูร  

นางทพินาถ นอยแกว - 

 

- Water is life 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2561 

จํานวน 2 โครงงาน ไดรับรางวลั 1 รางวัล ดงันี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
32.The efficiency of 
mushroom and fungi isolated 
from soil and effluent for 
decolorizing  red reactive dye 

น.ส.ชุติผะดา นลวชัย                          
น.ส.กรกนก สมสายผล                   
นายชายชาญ พทิักษชัย
ดํารงค 

น.ส.ภัทรญา  กลิ่นทอง 2nd place  
สาขา Biodiversity 
(Oral 
Presentation) 
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ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 

33. Development of paper-
based sensor with portable 
device for real time fieldwork 
detection of arsenic in water 
resources by electrochemical 
method 

น.ส.บุญสิฏา ตรงตอกิจ  
น.ส.ณวรรณ พรอนันตรัตน  
น.ส.ฝอยฝน เสงสง  
 

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 
ดร.อมรา อภิลักษณ 
ภาควิชาเคมีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา 

ไดรับคัดเลือกเปน 1 
ใน 6 โครงงาน 
นําเสนอรอบ Grand 
oral presentation 

 

- The 4th ASEAN Student Science Project Competion (ASPC) ณ อพวช. ประเทศไทย 

ระหวางวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล ดงันี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลที่ไดรับ 
34. EEG-based person 
authentication method with 
deep learning using visual 
stimulation 

นายศุภวิชญ ผึ้งแดง 
 

นายบุญนที ศักดิบ์ุญญา
รัตน 
ดร.วุฒิชาติ  แสวงผล 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รางวัลชนะเลิศ 
(First Prize) เกียรติ
บัตรและโลรางวลัใน
สาขาวิทยาศาสตร
กายภาพ (Physical 
Science) 

 

- The ASMS International Science Fair 2018 ณ Australian Science and Mathematics 

School เครือรัฐออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 3 - 8 กันยายน 2561 จํานวน 1 โครงงาน ดังนี ้

ชื่อโครงงาน ชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา รางวัลทีไ่ดรับ 
35. Development of Wood 
Density Measuring Instrument 
by Determining the Speed of 
Stress Wave in Wood with 
Piezoelectric Effect 

นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร  
นางสาวภิรมณ เพิ่มศิลป 
นายณัฐชนน จริยานุรัตน  

นายธวชัชัย สุดใจ 
นายจตุพร  พนัตรี 
ดร.ธัญนันท ภูผาจง 

ไมมีการแขงขัน 
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5.3.3 การสรางเจตคติที่ดีในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ 

- เพื่อใหนักเรียนไดสัมผสัการทํางานวิจัย ณ สถานที่จริง 

- เรียนรูความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การดําเนินงาน 

1) กิจกรรมบรรยายพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในรอบ 12 เดือน ไดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 คร้ัง ดังนี้  

ลําดับที ่ วันที่ หัวขอ/วิทยากร  
1.  29 พ.ย. 60 มุงสูระบบทําความเย็นแบบแมเหล็ก  

โดย ดร. ยุรนันท หาญลํายวง  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.  13 ธ.ค. 60 How data controls the world  
โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา ธนบุรี 

3.  13 ธ.ค. 60 คณิตศาสตรในงานวิจยัสหสาขาวิชาชีพ Mathematics in multidisciplinary 
research  
โดย ผศ. ดร. วิริชดา ปานงาม ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน  
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวทิยาลัยมหิดล 

4.  27 ธ.ค. 60 Data Scientist และประสบการณทํางานใน Facebook  
โดย คุณวิโรจน จิรพัฒนกุล นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 

5.  17 ม.ค. 61 รังสีคอสมิก  
โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (รางวลันักวิทยาศาสตรดีเดน 
ประจําป 2560) ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

6.  14 ก.พ. 61 เมื่อแสงและควอนตัมจากดนิข้ึนฟามาหานะเธอ  
โดย ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน  จากสมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 

7.  6 มิ.ย. 61 คืนนกกระเรียนไทยกลบัสูพงไพร 
โดย ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน  ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและวจิัย  
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 

8.  6 มิ.ย. 61 The Rise of AI 
โดย ผูแทนจากบริษทั SCB Abacus  
 

9.  29 มิ.ย. 61 Digital Disruption: The future of Digital Society 
โดย ดร. ภูมิ ภูมิรัตน  จาก Technology Consultant for the Security and 
Exchange Commissioner Office, Thailand (SEC) 
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 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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2) กิจกรรมศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 4 คร้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 
-  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจาํนวน 10 เสนทาง เปนการดูงานดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน 9 สถานที่ แสดงดังตาราง 

ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 
1 นิทรรศการบทเรียนแหงความมดืและนิทรรศการดาน

อาชีพนักวิจัยและนักนวัตกรรม) อุทยานวิทยาศาสตร 
จตุรัสจามจุรีสแควร  

เพื่อเรียนรูการและสัมผัสประสบการณการใช
ชีวิตประจาํวนัของผูพิการทางสายตา และศึกษา
เรียนรูอาชีพนักวิจัยและนักนวัตกรรม 

2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)  

ศึกษาดูงานวิจัย พฒันาวัตถุดิบและการ
ตรวจสอบคุณภาพอัญมณี และเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

3 สถาบนัวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม 
 

ศึกษาดูงานหนวยวิจัย วิจัยและพัฒนาตํารับยา
รูปแบบใหม Advanced Drug Delivery 
System, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเวชสําอาง 

4 ศูนยเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 

ศึกษางานวิจัยในกลุมตางๆ ดงันี้ 
- การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  
- งานการใชประโยชนจาก protoplasm และ 
การวิจัยดาน toxic 

5 สถาบนัวิจัยชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

ศึกษางานวิจัยในกลุมตางๆ ดงันี้  
- กลุมวิจัยชีวโมเลกุลของกุง  
- กลุมวิจัยโครงสรางและการ ทาํงานของโปรตนี 
- กลุมวิจัยพืช  
- กลุมวิจัยธาลยัซีเมีย 

6 ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟูสภาวะเสื่อม 
สถาบนัชีววทิยาศาสตรทางการแพทย   
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   
 

- ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเซลลตนกําเนิด  
(Stem cell) และการใชประโยชนทางการแพทย   
- ศึกษางานวิจัยทางดานเวชศาสตรนาโน 
(Nanomedicine) 
- ศึกษาการบําบัดดวยยนี (gene therapy) 

7 ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 

ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการวิจยัจํานวน 6 
หองปฏิบัติการ ไดแก  
- Artificial Intelligent in Medicine Lab 

(AIM LAB) 
- Scaffold for Tissue Engineering Lab 

(STEN LAB) 
- Biopolymers and Nanoengineering for 

Drug Delivery and Molecular Imaging 
(BioNEDD) 

- BioSENS 
- NEXT 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 
8 ศูนยเรียนรู พลังงานทดแทน บางจาก (SUNNY 

BANGCHAK) จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ศึกษาโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
พลังงานทดแทนทีส่ะอาดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

9 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ศึกษางานวิจัยและพัฒนาดานการแพทยใน
ปจจุบนั 

 
- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “วนันักประดษิฐ” ประจาํป 2561 

(Thailand Inventors’ Day 2018) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนผูจัดงาน มีนักเรียนเขารวมศึกษาดูงานดังกลาว 

จํานวน 459 คน 

-   วันที่ ๒1 มิถุนายน 256๑ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจาํนวน 10 เสนทาง มนีักเรียนเขารวมศึกษา
ดูงานดงักลาว จํานวน ๔๘๐ คน เปนการดูงานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวน ๑๓ สถานที่ แสดงดังตาราง 

 
ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 

1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
16 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเครื่องปฏิกรณปรมาณวิูจัย 
ศูนยไอโซโทปรังสี ศูนยจัดการกากกัมมันตรังส ี

 

2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานวิจัยดานการประมวลผล
ขอมูลมัลติมเีดีย เชน การตรวจจับใบหนาหรือวัตถุ 
โครงการสาทรโมเดล งานวิจัยดานไฟฟาสื่อสาร 

3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร                                
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนา ดานยานยนต และ
เครื่องกล 

๔ ศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3M 
ลาดกระบัง/ลาดหลุมแกว   

  

ศึกษาการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภณัฑของบริษัท 3M ท่ีไดรับการยกยองใหเปน
สุดยอด 1 ในองคกรแหงนวัตกรรมช้ันนําระดับโลก 
ภายใตแนวคิด “Improve every life” พัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกคนใหดีข้ึน และสามารถใชชีวิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพได 

๕ วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ศึกษาดูงานหนวยวิจัยโพลิเมอรนําไฟฟา และการ
ประยุกตใชงาน Conductive and Electroactive 
Polymers Research Unit (CEAP) 

๖ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุร ี

ศึกษางานวิจัยวัสดุชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโนของ
อาหาร 

๗ ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

ศึกษางานวิจัยกลุมการพัฒนาและประยุกตวัตถุดิบ 
(ยาง ยางผสม ยางท่ีมีหมูฟงกชัน สารเคมียาง  
สารเสรมิแรง) 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 
๘ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ศึกษางานวิจัยดานเซลลมะเร็ง และยาในการรักษา  
- ศึกษาการใช Biosensor ในการวิเคราะหระดับยา
ในเลือดและ System Pharmacology 

๙ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ 
(ไบโอเทค) 

- ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับหลากหลายทางชีวภาพ     
- ศึกษาหองวิจัยทางไบโอเทค 
- เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

๑๐ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศึกษาโรคตาง ๆ ที่พบในพืช  และการใช
จุลินทรียตอตานโรคพชื รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาที่เก่ียวของกับโรคพืช การผลิตวัคซีน
ปองกันโรคพืช 

๑๑ ภาควิชาคณติศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานวิจัยทางดานคณิตศาสตร
บริสุทธ์ิและคณติศาสตรประยุกต 

๑๒ ศูนยพิบัติภัยแหงชาติ  บางนา ถ.สุขุมวิท  เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 

  

ศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการระบบสนเทศและ

เทคโนโลยีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของศูนยเตือนภัย

พิบัติแหงชาติ  

๑๓ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานวิจัยดาน Data Science 
การวิเคราะหแและประมวลผลขอมูล และงานวิจัย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

- วันที่ ๒1 สิงหาคม 256๑ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจาํนวน 10 เสนทาง มีนักเรียนเขารวมศึกษา
ดูงานดงักลาว จํานวน ๔75 คน เปนการดูงานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาํนวน ๑๓ 
สถานที่ แสดงดังตาราง 

 
ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 

1 บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด ศึกษาดูงานเก่ียวกับ การนาํความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชใน
กระบวนการ ผลิตซีเมนต รวมถึงการจัดการ
บริหารงานวจิัยและนวัตกรรม 

2 ศูนยนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพและเกษตร
ครบวงจร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โครงการพัฒนา
ที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)   

ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิต 
ผลิตภัณฑ และเกษตรแบบครบวงจร 

3 บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด  (บริษัทใน
เครือ SCG ผลิตกระดาษและออกแบบบรรจุภัณฑ)                                         

ศึกษาดูงานเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
นวัตกรรม และการผลิตที่เก่ียวของกับกระดาษ 
และออกแบบบรรจุภัณฑ 

4 บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด (วิศวกรรมการ
ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร)  นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร  

ศึกษาดูงานดานวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตรแบบครบวงจรของบริษัทที่เปนที่
ยอมรับและมีชื่อเสียงดานการผลิตเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตรที่สุดในระดับประเทศ 
 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับที ่ สถานที่ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคการศึกษาดงูาน 
5 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) 

 
ศึกษาดูงานการผลติกระจกในระบบโฟลต 

6 ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาตร 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั 

ศึกษาดูงานวิจัยดานวิศวกรรมเคมี และเคร่ืองมือ
วิเคราะหทางวิศวกรรมเคมี 

7 สถาบนัวิจัยชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา   

ศึกษางานวิจัยในกลุมตางๆ ดงันี้ 
- กลุมวิจัยชีวโมเลกุลของกุง 
- กลุมวิจัยโครงสรางและการทาํงานของโปรตีน 
- กลุมวิจัยพืช 

8 บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
 

ศึกษาดูงานการผลติยางรถยนตของบริษัทที่มี
เปนที่ยอมรับระดบัประเทศ 

9 ศูนยเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
บางเขน  

ศึกษางานวิจัยในกลุมตางๆ ดงันี้ 
- การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
- งานการใชประโยชนจาก protoplasm 
- การวิจัยดาน toxic 

10 สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ 
 

การวิจัยดานวิทยาศาสตรในระดับโมเลกุล เพื่อ
พัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งการ  วิจัย
ยาตานมะเร็ง 

11 หองปฏิบัติการบริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร 
จํากัด  
 

ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับ การทดสอบเพื่อประเมิน
คุณภาพของฝูงสัตว การชันสูตรโรคในสัตว 
คุณภาพวตัถุดิบและอาหารสัตว  
และ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 

12 สถาบนันวัตกรรมทีโอท ี
 

ศึกษาดูงานวิจัย และพัฒนา นวตักรรมตางๆ 
ของ ทีโอที และ ดูงานหองปฏิบตัิการเพื่อการ
ทดสอบคุณภาพวสัดุ คุณภาพโครงขาย คุณภาพ
เคร่ืองมือ และอุปกรณการสื่อสาร 

13 ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ BART LAB  SMART 
LAB และ BCI LAB  
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 

ศึกษาและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัย 
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) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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หลักฐานเอกสารอางอิง :  

1. การใชสื่อสังคมออนไลนการสรางความรู ความเขาใจตอเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. การจัดกิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพในอนาคต  

3. สรุปผลการดําเนนิงานแผนการสรางความรู ความเขาใจตอเจตนารมณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

2. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

3. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

4. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 

5. นางสาวพิริยา  ยงัรอด 

โทรศัพท :  0-2849-7169 

0-2849-7080 

0-2849-7155 

0-2849-7149 

0-2849-7154 
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องคประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดําเนนิการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Based) แผนพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการมหาชนแบบกาว

กระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตัวชี้วัด 5.1 การจัดทําและดําเนินงานตามแผนการพฒันาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 
 
1. แผนพัฒนาองคกรและบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ดานโครงสราง 
1.1 ปรับปรุงขอบังคับ

โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ วาดวยการ
จัดแบงสวนงานและ
ขอบเขตหนาท่ีของ
สวนงาน 

นําเสนอผลการวิเคราะห
อัตรากําลังเสนอคกก.
บริหารงานบุคคล และคกก.
บริหารโรงเรยีน  

 ทบทวนโครงสรางองคกร ให
สอดคลองกับระบบโครงสราง
เงินเดือนใหม  

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารงานบุคคล  
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ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ดานกระบวนการ 
2.1 สงเสริมการทํางาน

รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนและการ
ประเมินการเรียนรู
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ. และโรงเรยีนใน
โครงการ วมว. 

- ประชุมบุคลากรของโรงเรียนสราง
ความเขาใจและเช่ือมโยงทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูการเปน ประเทศไทย 
4.0 

- ใชวิธีการตามกระบวนการ พัฒนา
วิชาชีพตามแนว PLC และการประชุม
เชิงปฏิบัติการบุคลากรของโรงเรียน 
พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนการ
สอน และการประเมินการเรยีนรู 

- ทําขอตกลงความ
รวมมือกับ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) ใน
การพัฒนาทาง
วิชาการกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีจัดการเรียน
การสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร  

- จัดกิจกรรมทาง
วิชาการโครงงาน
วิทยาศาสตรของ
โรงเรียนโดยเชิญ
โรงเรียนในโครงการ 
วมว. ใหมีสวนรวม
ในกิจกรรม  

พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนฬาภรณราชวิทยาลยั 12 
โรงเรียนและโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 36 โรงเรยีน 

ใชวิธีการตาม
กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพตามแนว PLC 
และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรของ
โรงเรียน พัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 
และการประเมินการ
เรียนรู 

พัฒนาความรูทาง
วิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 12 
โรงเรียนและโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 
36 โรงเรียน 
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ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ดานกฎหมาย 
3.1 ทบทวนและปรับปรุง

ระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน 

ทบทวนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป       

ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของโรงเรียนท่ีมีความจําเปนเรงดวน /ทําความเขาใจกับครู-เจาหนาท่ีเก่ียวกับระเบียบขอบังคับท่ีปรับปรุงแลว 

ดานบุคลากร 
4.1 พัฒนาระบบสมรรถนะ

สําหรับการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

     พัฒนาระบบและเครื่องมือ
การประเมินสมรรถนะหลัก
สําหรับใชในการพัฒนา
บุคลากร 

จัดทําคูมือ 
การประเมิน
สมรรถนะ  

ทดลองใช 
แบบประเมินสมรรถนะ 

คูมือการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ 

ดานธรรมาภิบาล 
5.1 สงเสริมการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สงเสริมการมี
สวนรวม ในการ
ประชุมระดม
ความคิดระหวาง
บุคลากรของ
โรงเรียน ประจํา
ภาคเรยีน 

 สงเสริมการมีสวน
รวมในการประชุม
คณะกรรมการ
สมาคมผูปกครอง
และครฯู  

  สงเสริมการมี
สวนรวม  
ในการประชุม
ระดมความคดิ
ระหวาง
บุคลากรของ
โรงเรียน 
ประจําภาค
เรียน 

สงเสริมการมีสวนรวม
ในการประชุม
คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครฯู  

สวนเสริมการมี
สวนรวมในการ
ประชุมรวม
ระหวางคกก.
บริหารฯ / 
คกก.สมาคมฯ/ 
ผูแทนผปค./ 
ผูแทนน.ร.เกา-
ปจจุบัน และ
บุคลากร
ของร.ร. 
ประจําป 

สงเสริมการมีสวนรวมใน
การประชุม
คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครฯู  
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การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

5.2 การปองกันการทุจรติ
กับมาตรฐานความ
โปรงใส 

จัดทําแผนปฏิบัติการ การปองกันการทุจริตกับมาตรฐานความ
โปรงใส ประจําปงบระมาณ 

       

ดานประสิทธิภาพการใช
งบประมาณ 

6.1ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผลการใช
จายงบประมาณ ไตรมาส 1 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผล
การใชจายงบประมาณไตรมาส 2 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผลการใช
จายงบประมาณ ไตรมาส 3 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผลการใช
จายงบประมาณ ไตรมาส 4 

ดําเนินการตามแผนงานการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติครบถวนและสามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 5 

 
 

2. สรุปผลการดําเนินงาน :  
โรงเรียนมหิดลิทยานุสรณมีแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีประเด็นการปรับปรุงใน 6 ดาน คือ ดานโครงสราง/กระบวนงาน/

กฎหมาย/บุคลากร/ธรรมาภิบาล/ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ โดยมปีระเด็นในการพัฒนา ดังนี ้
1) ดานโครงสราง :  

1.1 ปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 
2) ดานกระบวนงาน : 

2.1 สงเสริมการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) ในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด สพฐ. และโรงเรียนในโครงการ วมว. 

3) ดานกฎหมาย : 
2.1 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 

4) ดานบุคลากร : 
4.1 พัฒนาระบบสมรรถนะสําหรับการบริหารและพฒันาบุคลากรในโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
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5) ดานธรรมาภิบาล : 
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย 
5.2 การปองกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปรงใส 

6) ดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณ : 
6.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

จากการดําเนนิงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม –กันยายน) ปงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนินงาน ดงันี ้
 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ดานโครงสราง 
1.1 ปรบัปรุงขอบังคับ

โรงเรียนมหดิลวิทยา
นุสรณ วาดวยการ
จัดแบงสวนงานและ
ขอบเขตหนาท่ีของ 
สวนงาน 

นําเสนอผลการวิเคราะห
อัตรากําลังเสนอคกก.
บริหารงานบุคคล และค
กก.บริหารโรงเรยีน  

 ทบทวนโครงสรางองคกร ให
สอดคลองกับระบบโครงสราง
เงินเดือนใหม  

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานบุคคล  

   

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร (ครั้งท่ี 116/1/2561 วันท่ี 9 มกราคม 2561) 
และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 80/6/2560 วันท่ี 14 
ธันวาคม 2560) เห็บชอบการปรบัปรุงการจัดแบงสวนงานและขอบเขต
หนาท่ีของสวนงานตามท่ีโรงเรียนเสนอ เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน
เกิดความคลองตัวในการบริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ดังเอกสารแนบ 

คณะกรรมการบรหิาร (ครั้งท่ี 118/3/2561 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561) และ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 
82/2/2561 วันท่ี 5 เมษายน 2561) 
เห็นชอบ  
(1) ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วา

ดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 
(2) การปรับโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรดัง

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

หลักฐานอางอิง  1.1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 80/6/2560 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 82/2/2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งท่ี 116/1/2561 เมือ่วันท่ี 9 มกราคม 2561 
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งท่ี 118/3/2561 เมือ่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
1.1.5 บัญชีแนบทายขอบังคับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ีของสวนงาน 
1.1.6 ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 https://person.mwit.ac.th/ 

ผูรับผิดชอบ 1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
               0-2849-7103 

ดานกระบวนการ 
2.1 สงเสริมการทํางาน

รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนและการ
ประเมินการเรียนรู
คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ. และโรงเรยีนใน
โครงการ วมว. 

- ประชุมบุคลากรของโรงเรียน
สรางความเขาใจและเช่ือมโยงทิศ
ทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศสู
การเปน ประเทศไทย 4.0 

- ใชวิธีการตามกระบวนการ 
พัฒนาวิชาชีพตามแนว PLC และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรของโรงเรียน พัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียนการ
สอน และการประเมินการเรยีนรู 

- ทําขอตกลงความรวมมือ
กับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในการ
พัฒนาทางวิชาการกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
จัดการเรียนการสอนหอง
พิเศษวิทยาศาสตร  

- จัดกิจกรรมทางวิชาการ
โครงงานวิทยาศาสตรของ
โรงเรียนโดยเชิญโรงเรยีน
ในโครงการ วมว. ใหมี
สวนรวมในกิจกรรม  

พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนฬาภรณราชวิทยาลยั 12 
โรงเรียนและโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 36 โรงเรยีน 

ใชวิธีการตามกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพตามแนว PLC และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินการเรียนรู 

พัฒนาความรูทาง
วิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 12 
โรงเรียนและโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 
36 โรงเรียน 
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน
ในการรวมเสนอแนวทางและ
วางแผนพัฒนาการดําเนินงาน
บริการวิชาการของโรงเรียนให
เปนไปตามเปาหมายและพันธกิจ
ของโรงเรียน 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนฯ สราง
ความเขาใจแนวทางการพัฒนาครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการฯ ให
เช่ือมโยงกับทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ จดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูของ
โรงเรียน เก่ียวกับ เทคนิควิธีใช 
Tele conference : AcuLearn 

1. หารือเลขาธิการ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เก่ียวกับการทํา
ขอตกลงความรวมมือ
ในการพัฒนาทาง
วิชาการใหกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 
เลขาธิการ สพฐ. ตอบ
รับการทําขอตกลง
ความรวมมือในการ
พัฒนาทางวิชาการฯ 
ขณะน้ีอยูระหวางการ
พิจารณารายละเอียด
ในรางขอตกลง ฯ 
ความรวมมือในการ
พัฒนาทางวิชาการ)  

2. จัดกิจกรรมทาง

1. จัดประชุมสรางความเขาใจการ 
ดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 ให
โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนหอง
พิเศษวิทยาศาสตร สังกัด สพฐ. ใน 
“โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดาน
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี  สําหรับครรูะดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีจดัการเรียนการสอน
นักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” รุน 4 
และรุน 5 รุนละ 12 โรงเรียน รวม 24 
โรงเรียน โดยเชิญ คณะผูบริหารหวัหนา
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
และผูเก่ียวของ ใน วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2560 มีผูเขารวมประชุม
ท้ังสิ้น 61 คน 

2. พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การจดัทําแผนการเรียนรู
ฉบับยอ และการบรรยายพิเศษ เรือ่งการ
จัดการศึกษาตามแนวม STEM ศกึษา  
ใหโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนหอง
พิเศษวิทยาศาสตร สังกัด สพฐ. จาํนวน 
24 โรงเรียน จาํนวนผูเขารับการพัฒนา
ท้ังสิ้น 239 คน 

1. พัฒนาความรูทางวิชาการและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรยีนการสอน ครั้งท่ี 2 
จํานวน 17 หัวขอ (วันท่ี 16-
17 มิถุนายน 2561) 
ประกอบดวย การอบรม
ความรูทางวิชาการ (8 หัวขอ) 
และการอบรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอน (9 หัวขอ) มี
ผูสนใจเขารับการอบรม
จํานวน 345 คน 

2. สงบุคลากรและครสูาขาวิชา
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา ไปติดตามและเปนพ่ี
เลี้ยงการขยายผลองคความรู
ทางวิชาการและเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน 
ปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 
1 ของโรงเรียนท่ีจดัการเรียน
การสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร สังกัด สพฐ. ท่ี
ถูกจัดตั้งเปนโรงเรียนศูนย

1.  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนา
ความรูทางวิชาการ
ตามโครงการสราง
ความพรอมให
โรงเรียน รุน 1 , 2 
และ 3 ในการเปน
โรงเรียนศูนยขยายผล
การจัดการเรีนการ
สอนดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร รุน 2” 
รวม 23 โรงเรียน 
จํานวน 217 คน 
(วันท่ี 21-22 
กรกฎาคม 2561) 

2.  จัดประชุมหารือแนว
ปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2562 
“โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียน
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เบ้ืองตน จํานวน 2 ครั้ง  
1) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560   (จํานวน 13 คน) 
2) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 
2561   (จํานวน 51 คน) เพ่ือ 
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
พูดคุย ปรึกษาหารือและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ 
ฯ กับครูโรงเรียนอ่ืนท่ีเปน
เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

วิชาการ การนําเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตรของ
โรงเรียน วันท่ี 27 
มกราคม 2561 และ
เชิญครูและนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร 
และโรงเรียนใน
โครงการ วมว. ใหมี
สวนรวมในกิจกรรม
และนําเสนอผลงาน  

3. พัฒนาความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนใหโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
สังกัด สพฐ. ท่ีถูกจัดตั้งเปนโรงเรียนศูนย
ขยายผลองคความรู ใหกับโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัด 
จํานวน 12 โรงเรยีนศูนยขยายผล ตาม 
“โครงการความรวมมือกับโรงเรียน
เครือขายในการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีจดัการเรียนการสอนไป
ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด”  โดย  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แลกเปลีย่นเรยีนรูและจัดทําหลกัสูตร” 
(วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2561) เพ่ือ รับฟง
และแลกเปลีย่นขอมูล/ ผลการพัฒนาครู
โรงเรียนเครือขาย การสะทอนปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการ และ  จัดทํา
หลักสตูรการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการ ดานคณติศาสตร และ
วิทยาศาสตร รวมวางแผนการดาํเนินงาน
และกรอบวิธีการบริหารดําเนินโครงการ

ขยายผลองคความรู ใหกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัด จํานวน 12 
โรงเรียนศูนยขยายผล ตาม 
“โครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการขยาย
ผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีจัดการเรียนการสอน
ไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ.  
ในจังหวัด”  

3. ผูบริหารและบุคลากรของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
รวมกับสํานักงบประมาณ ไป
เยี่ยมและตดิตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรยีนท่ี
จัดการเรียนการสอนหอง
พิเศษวิทยาศาสตร สังกัด 
สพฐ. ท่ีถูกจัดตั้งเปนโรงเรียน
ศูนยขยายผลองคความรู 
ใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัดองทอง 

วิทยาศาสตรภมูิภาค)”  
(วันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 เวลา 9.00-
12.00 น.) 

3.  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เตรียม
ความพรอมวิทยากร
โรงเรียนศูนยขยายผล 
ปงบประมาณ 2561 
ครั้งท่ี 2” ใหครู
คณิตศาสตร ฟสิกส 
เคมี และชีววิทยา ของ
โรงเรียนศูนยขยายผล 
12 โรงเรียน รวม
จํานวน 96 คน (วันท่ี 
1-2 กันยายน 
2561) 

4.  ผูบริหารและบุคลากร
ของโรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณ ไปเยี่ยม
และตดิตามผลการ
ดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีจดัการเรียน
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ปงบประมาณ 2561 รวมจํานวน
ผูเขารวมประชุม 107 คน  

    2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม
ความพรอมวิทยากรของโรงเรียนท่ีศูนย
ขยายผล ปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 
1” จํานวน 12 โรงเรียน (วันท่ี 10-
11 มีนาคม 2561 ) 
ดานคณติศาสตร และวิทยาศาสตรโดย 
ผูเขารับการพัฒนา จํานวน 96 คน 

3. เตรียมความพรอมโรงเรียนท่ีจดัการ
เรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
สังกัด สพฐ. ท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 3 ป จาก “โครงการพัฒนา
ความรูทางวิชาการดานคณติศาสตร  
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  สําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการ
เรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร” ในการเปนโรงเรยีนศูนย
ขยายผล รุนท่ี 2 โดย ประสานสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
เชิญคณะผูบริหารของ 24 โรงเรียน มา
ประประชุมสรางความเขาใจรวมกัน 
(วันท่ี 19 มกราคม 2561) 

ไดแก โรงเรียนอางทองปทม
โรจนวิทยาคม และโรงเรยีน
เครือขาย 2 แหง ไดแก 
โรงเรียนสามโกวิทยาคม และ
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
(วันท่ี 21 มถุินายน 2561)  

4. วางแผนเตรยีมความพรอม
โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
สังกัด สพฐ. ท่ีไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 3 ป 
จาก “โครงการพัฒนาความรู
ทางวิชาการดานคณติศาสตร  
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีจดัการเรียนการ
สอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร” ในการเปน
โรงเรียนศูนยขยายผล รุนท่ี 2 
โดย มีกําหนดจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรูทางวิชาการ
และเทคนิควิธีการสอนและทํา
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

การสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร สังกัด 
สพฐ. ท่ีถูกจัดตั้งเปน
โรงเรียนศูนยขยายผล
องคความรู ใหกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
พะเยา ไดแก โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม และ
โรงเรียนเครือขาย 2 
แหง ไดแก โรงเรียน
สามโกวิทยาคม และ
โรงเรียนเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร พะเยา และ
โรงเรียนแมใจ
วิทยาคม โรงเรียน
ฝางชนูปถัมภ และ รร.
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย (วันท่ี 5-8 
กันยายน 2561) 
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4. วางแผนการพัฒนาความรูทางวิชาการ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินการเรียนรู ใหกับโรงเรยีนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 12 โรงเรียน จาํนวน 
7 รายวิชา ท่ีจะสอนในช้ัน ม.4 ภาค
เรียนท่ี 1 ไดแก คณิตศาสตร  ฟสกิส  
เคมี  ชีววิทยา และ ท่ีจะสอนในช้ัน ม.5 
ภาคเรยีนท่ี 1 ไดแก  คณิตศาสตร 
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต  และ  
โลกศาสตรและภูมิศาสตร 

5. พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู กลางภาคและปลายภาค 
รายวิชาชีววิทยา ม.4 ภาคเรยีนท่ี 1 
(วันท่ี 28 เมษายน 2561 ) 

6. พัฒนาความรูทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอน ครั้งท่ี 1 จาํนวน 21 หัวขอ (วันท่ี 
17-18 มีนาคม 2561 ประกอบดวย 
การอบรมความรูทางวิชาการ (10 
หัวขอ) และการอบรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน (11 
หัวขอ) มีผูสนใจเขารับการอบรมจาํนวน 
408 คน  

วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 
2561  

5. มติคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 
118/3/2561 เมื่อวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2561 มีมติให
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนของกลุมโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั (กรอบ
วงเงิน 14 ลาน บาท) 

6. จัดประชุมทําความเขาใจ 
เปาหมายวิธีการ และแนวทาง 
แผนการพัฒนาความรูทาง
วิชาการ วิธีการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินการ
เรียนรู โดยเชิญรอง
ผูอํานวยการท่ีดูแลดาน
วิชาการ และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรโรงเรียนจุฬา

5.  จัดประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินงาน
รวมกันกับ สถาบัน
สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาทาง
วิชาการใหกับโรงเรยีน
ท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษ
วิทยาศาสตร สังกัด 
สพฐ. ท่ีเขารวม
โครงการกับโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ 
(วันท่ี 11 กันยายน 
2561 เวลา 10.00-
14.30 น. 
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ภรณราชวิทยาลยั12โรงเรียน 
(วันท่ี 22 มถุินายน 2561 
เวลา 9.00-12.00 น.) 

7. จัดประชุมการวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู 
กลางภาคและปลายภาค 
รายวิชาชีววิทยา ม.4 ภาค
เรียนท่ี 1 ณ โรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณ และสงผูบุคลากร
ครู 5 สาขาวิชา ไดแก 
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา และสังคมศึกษาและ
ศิลปะ (รวม 10 คน) ไป
คัดเลือกและปรับปรุงขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 15 รายวิชา ของกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ณ โรงแรมริเวอรไรน 
เพลส จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี 
23-24 มิถุนายน 2561 
 

6.  โอนงบประมาณ
สนับสนุนใหกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 โรงเรียน 
สําหรับการบํารุงรักษา
หรือจัดหาเพ่ิมเติม 
วัสดุ/อุปกรณในการ
เรียนการสอนหรือทํา
ปฏิบัติการ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ตามมติ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 118/3/2561 
เมื่อวันท่ี 8 
พฤษภาคม (กรอบ
วงเงินไมเกิน 1 ลาน 
บาทตอโรงเรยีน)  
 

 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 102 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

8. คัดเลือกและสงบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญ 4 สาขาวิชา 
ไดแก คณติศาสตร ฟสิกส 
เคมี และภาษาตางประเทศ 
(รวม 6 คน) ไปออกขอสอบ
คัดเลือกนักเรียนของกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภมูิภาค) เขารับ
ทุนศึกษาตอ ณ National 
Institute of Technology 
(KOSEN) วันท่ี 2-5 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรมฮิพ ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

7.  โอนงบประมาณ
สนับสนุนใหกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 โรงเรียน 
สําหรับเปนคาใชจาย
เดินทางเขารวมเชิง
ปฏิบัติการ 
“แลกเปลีย่นความรู 
การจัดการเรยีนการ
สอนและประเมินผล
การเรยีนรู” วันท่ี 22-
23 กันยายน 2561 

8.  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
“แลกเปลีย่นความรู 
การจัดการเรยีนการ
สอนและประเมินผล
การเรยีนรู” สําหรับ
ครูผูสอนโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 12 
โรงเรียน 7 รายวิชา  
ไดแก คณติศาสตร 3 
กลศาสตร สมบัติของ



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

สาร พันธุศาสตรและ
วิวัฒนาการ การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
โลกศาสตรและ
ภูมิศาสตร 1 และ 
บูรณาการ 1 ณ 
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมจํานวน 
143 คน(วันท่ี 22-
23 กันยายน 2561)  

9.  คัดเลือกและสง
บุคลากรท่ีมคีวาม
เช่ียวชาญ 3 
สาขาวิชา ไดแก 
คณิตศาสตร ฟสิกส 
และเคมี (รวม 3 คน) 
ไปปรับปรุงและ
คัดเลือกขอสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 ของกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ไดแก 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

รายวิชาแคลคลูัส
เบ้ืองตน ดาราศาสตร
พ้ืนฐานและไฟฟา
แมเหล็ก และอินทรีย
เคมีและสารชีว
โมเลกุล ณ โรงแรม 
ริเวอรไรน เพลส 
จังหวัดนนทบุรี  
(วันท่ี 25-27 ตุลาคม 
2561)  

หลักฐานอางอิง  2.1.1 หนังสือถึง สพฐ. เชิญทาํขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ 
2.1.2 หนังสือตอบรับการทาํขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ จาก สพฐ. 
2.1.3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทาํหลักสูตร” โรงเรียนศูนยขยายผล (วนัที่ 3 กุมภาพันธ 2561) 
2.1.4 รายงานผลการวิจัยการประเมินผลสาํเร็จโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน

สูโรงเรียนระดับมธัยมศึษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประเมินโดยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนเปนผูประเมิน
ภายนอก 

 

ผูรับผิดชอบ 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ 
2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 

 
 
 
 

โทรศัพท :  0-2826-7099 
               0-2826-7164 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ดานกฎหมาย 
3.1 ทบทวนและปรับปรุง

ระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน 

ทบทวนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป       

ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของโรงเรียนท่ีมีความจําเปนเรงดวน /ทําความเขาใจกับครู-เจาหนาท่ีเก่ียวกับระเบียบขอบังคับท่ีปรับปรุงแลว 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ไดเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบขอบังคับของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนไดเสนอ  และมีการประกาศใชแลว ดังน้ี 
1. ขอบังคับฯ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2. ขอบังคับฯ วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนเจาหนาท่ี (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนเจาหนาท่ี (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
5. ระเบียบฯ วาดวยการเดินทางภายในประเทศโดยเครื่องบิน พ.ศ. 2560 
6. ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสวัสดิการผูปฏบัิติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2560 
7. ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนรองผูอํานวยการโรงเรียน พ.ศ. 2560 
8. ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีโรงเรียน พ.ศ. 2560 
9. ประกาศหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเขาพักอาศัยในโรงเรียน พ.ศ. 2560 
10. ประกาศเรื่องการกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในช้ันความลับใด พ.ศ. 2560 
11. ประกาศหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ พ.ศ. 2560 
12. ขอกําหนดวาดวยตราสญัลักษณประจําโรงเรยีน พ.ศ. 2560 
13. ราชกิจจานุเบกษา ขอกําหนดวาดวยตราสัญลักษณประจําโรงเรียน พ.ศ. 2560 
14. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 
15. ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนเจาหนาท่ี พ.ศ. 2561 

หลักฐานอางอิง  3.1.1 การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน ที่ประกาศใชในเวบ็ไซตของโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ https://person.mwit.ac.th/H03-
Regulations.php  

https://person.mwit.ac.th/H03-Regulations.php
https://person.mwit.ac.th/H03-Regulations.php


รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ผูรับผิดชอบ 1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
                 0-2849-7103 

ดานบุคลากร 
4.1 พัฒนาระบบ

สมรรถนะสําหรับการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรในโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ 

     พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะหลักสําหรับใช
ในการพัฒนาบุคลากร 

จัดทําคูมือ 
การประเมิน
สมรรถนะ  

ทดลองใชแบบประเมินสมรรถนะ คูมือการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดพัฒนาระบบ
และเครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะหลักสําหรับใช 
ในการพัฒนาบุคลากรท้ัง
กลุมครูและกลุม
ปฏิบัติการ ซึ่ง
ประกอบดวย 
1) พจนานุกรมสมรรถนะ 
2) ข้ันตอนและวิธีการ

ประเมินสมรรถนะ 
3) สมรรถนะท่ีคาดหวัง

ในแตละกลอง
เงินเดือน 

4) แบบฟอรมสําหรับการ
ประเมิน 

รวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของและ
จัดทําเปนคูมือ
การประเมิน
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 
(Position 
Competency) 
เพื่อใช
ประกอบการ
ประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากรเปน
รายบุคคล  

อยูระหวางเตรียมการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
(Position Competency)  
ของบุคลากรเปนรายบุคคล  
เพ่ือเปนขอมูลตั้งตน (Based 
line) สําหรับใชในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

อยูระหวางการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายงานตางๆ 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

หลักฐานอางอิง  4.1.1  คูมือการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Position Competency) 

ผูรับผิดชอบ 1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
2. นางสาวมะลินี  รักษมณ ี

โทรศัพท :  0-2849-7169 
                 0-2849-7107 

ดานธรรมาภิบาล 
5.1 สงเสริมการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สงเสริมการมี
สวนรวม ในการ
ประชุมระดม
ความคิดระหวาง
บุคลากรของ
โรงเรียนประจาํ
ภาคเรยีน 

 สงเสริมการมีสวน
รวมในการประชุม
คณะกรรมการ
สมาคมผูปกครอง
และครฯู  

  สงเสริมการมี
สวนรวม  
ในการ
ประชุมระดม
ความคิด
ระหวาง
บุคลากรของ
โรงเรียน 
ประจําภาค
เรียน 

สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและครูฯ  

สวนเสริมการมีสวน
รวมในการประชุม
รวมระหวางคกก.
บริหารฯ / คกก.
สมาคมฯ/ ผู
แทนผปค./ ผูแทน
น.ร.เกา-ปจจุบัน 
และบุคลากร
ของร.ร. ประจําป 

สงเสริมการมีสวนรวมใน
การประชุม
คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครฯู  



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 

โรงเรียนมีการ
จัดประชุม
ระดมความคดิ
ประจําภาค
เรียนท่ี 
1/2560 
ระหวางวันท่ี 
29 ก.ย.-1 
ต.ค. 60 ณ 
ชวาลัน รีสอรท 
อ.ดอนตูม  
จ.นครปฐม 
 

 โรงเรียนมีการ
ประชุมสมาคม
ผูปกครองและครูฯ 
ณ หองประชุมซี 
เม่ือวันที่ 16 ก.พ. 
61 

 โรงเรียนมีการจัดประชุม
ระดมความคดิบุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ประจาํภาคเรียนท่ี 
2/2560 ระหวางวันท่ี 
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 61  
ณ ดี วารี จอมเทียน บีช 
พัทยา จ.ชลบุรี  

กําหนดจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียน + ประชุมใหญ
สามัญประจาํป วันท่ี 20 
พ.ค. 61 

กําหนดการประชุม
รวมฯระหวาง  
คกก.บริหารฯ/คกก.
สมาคมฯ/ผูแทน 
ผปค. /ผูแทน
นักเรียนเกา ครั้งท่ี 
17 และการประชุม 
คกก.บริหารฯ ในวัน
เสารท่ี 16 ก.ค. 61 

- มีการจัดประชุม
สมาคมผูปกครอง
และครฯู เมื่อวันท่ี 
13 ก.ค. 61 

- โรงเรียนมีการจัด
ประชุมระดม
ความคิดบุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ประจาํภาค
เรียนท่ี 1/2561 
ระหวางวันท่ี 28-
30 ก.ย. 61 ณ  
ภูสักธาร รีสอรท  
จ.นครนายก 

หลักฐานอางอิง  5.1.1 โครงการประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียน ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 29-ก.ย.-1 ต.ค. 60 
5.1.2 รายงานการประชุมสมาคมผูปกครองและครูฯ ครั้งท่ี 64/1/2561 เม่ือวันที่ 16 ก.พ. 61 
5.1.3 โครงการประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียน ประจาํภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 30-มี.ค.-2 เม.ย. 61 
5.1.4 ผลการประเมินการประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียน ประจาํภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 61 
5.1.5 รายงานการประชุมสมาคมผูปกครองและครูฯ คร้ังที่ 65/2/2561 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 
5.1.6 โครงการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู ผูแทนผูปกครองนักเรียน  
         ผูแทนนักเรียนเกา และเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คร้ังที่ 17 
5.1.7 โครงการประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่ 28-30 ก.ย. 61 
5.1.8 ผลการประมิน การประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 28-30 ก.ย. 61 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

ผูรับผิดชอบ 1. นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
2. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน 

โทรศัพท :  0-2849-7110 
                 0-2849-7105 

5.2 การปองกันการทุจรติ
กับมาตรฐานความ
โปรงใส 

จัดทําแผนปฏิบัติการ การปองกันการทุจริตกับมาตรฐานความ
โปรงใส ประจําปงบระมาณ 

 

ทบทวนแผน
ปฎิบัติการ
ปองกันการ
ทุจริตกับ
มาตรฐาน
ความโปรงใส 

     

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตกับ
มาตรฐานความโปรงใส และเผยแพร ประชาสัมพันธ ผานทาง
เว็บไซตของโรงเรียน www.mwit.ac.th โดยมีประเด็นท่ีดําเนินการ
ดังน้ี 
1. บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฎบัิติงาน

ของตนเพ่ือความโปรงใสในการปฎิบัติงนและปองกันการทุจริต 
2. มีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี/ความรูความสามารถเฉพาะทางมาเปนท่ีปรึกษา
ประจําสาขาวิชา/ฝาย 

3. มีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถทางการบัญชี/ตรวจสอบ
ภายในมาเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ/กําหนด
คุณลักษณะของพัสดุ 

5. มีหนวยงานภายนอกมาตรวจสอบบัญชีภายหลังจากการปดบัญชี
ประจําปงบประมาณตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนฯ เห็นชอบ 

6. เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปผานเว็บไซตของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการดําเนินการตอเน่ือง ดังน้ี 
1. จัดการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมผูปกครอง

และครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เม่ือวันท่ี 20 พ.ค. 61 
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ความรูและความ

เขาใจ “ผลประโยชนทับซอน” เผยแพรทางเว็บไซตของ
โรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ความเส่ียงและการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ 
เพ่ือใหความรูกับบุคลากรของโรงเรียน เม่ือวันท่ี 6 มิ.ย. 
61 

4. จัดทําโปสเตอรรณรงคและประชาสัมพันธการปองกันการ
ทุจริตภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5. เผยแพร ประชาสัมพันธ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
ประกาศและคําส่ังท่ีเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตผาน
เว็บไซตของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการดําเนินการตอเน่ือง ดังน้ี 
1. มีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ความรู
ความสามารถเฉพาะทางมาเปนท่ีปรึกษา
ประจําสาขาวิชา/ฝาย 

2. มีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถทางการ
บัญชี/ตรวจสอบภายในมาเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. มีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเปนกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/กําหนดคุณลักษณะของพัสดุ 

4. แจงประกาศเชิญชวนใหบริษัท/หาง/รานมา
เสนอราคาการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซตของโรงเรียน 

5. ประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

http://www.mwit.ac.th/


รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

7. แจงประกาศเชิญชวนใหบริษัท/หาง/รานมาเสนอราคาการจัดซ้ือ
จัดจางผานระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซตของโรงเรียน 

8. ประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและแจงประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางใหผู
เสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

9. โรงเรียนมีชองทางส่ือสารระหวางบุคลากรของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกท่ีหลากหลายและส่ือสารไดอยางรวดเร็ว อาทิ 
อีเมลล จดหมาย และโทรศัพท 

6. จัดกิจกรรมบรรยายเรือ่ง “ความเส่ียงและการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ 
เพ่ือใหความรูกับบุคลากรของโรงเรียนเม่ือวันท่ี 6 มิ.ย. 61 

แจงประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางใหผูเสนอ
ราคาทุกรายทราบผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

6. โรงเรียนมีชองทางส่ือสารระหวางบุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลภายนอกท่ีหลากหลายและ
ส่ือสารไดอยางรวดเร็ว อาทิ อีเมลล จดหมาย 
และโทรศัพท 

7. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ความรู
และความเขาใจ “ผลประโยชนทับซอน” 
เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน 

8. จัดทําโปสเตอรรณรงคและประชาสัมพันธการ
ปองกันการทุจริตภายในโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

9. เผยแพร ประชาสัมพันธ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศและคําส่ังท่ีเกี่ยวกับการ
ปองกันการทุจริตผานเว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานอางอิง  5.2.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
5.2.2 เผยแพรแผนปฏิบตัิการ การปองกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปรงใส พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต 

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/ac_board_61.pdf 
5.2.3 คูมือผลประโยชนทับซอน ในเวบ็ไซตของโรงเรียน https://person.mwit.ac.th/06-Other/600605-

%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B
9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf 

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/Board_doc/ac_board_61.pdf
https://person.mwit.ac.th/06-Other/600605-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://person.mwit.ac.th/06-Other/600605-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://person.mwit.ac.th/06-Other/600605-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://person.mwit.ac.th/06-Other/600605-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf


รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

5.2.4 รณรงคการปองกันการทุจริตผานทาง facebook : https://www.facebook.com/groups/MWITS.Society/permalink/1779555418750333/ 
5.2.5 ภาพ / โปสเตอรโครงการคานิยมสุจริต 
5.2.6 ภาพกิจกรรมการบรรยายการปองกันผลประโยชนทบัซอน โดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ 

ผูรับผิดชอบ 1. นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
2. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน 

โทรศัพท :  0-2849-7110 
                 0-2849-7105 

ดานประสิทธิภาพการใช
งบประมาณ 

6.1ประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผล 
การใชจายงบประมาณ ไตรมาส 1 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผลการ
ใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผล 
การใชจายงบประมาณ ไตรมาส 3 

วิเคราะหแผนงบประมาณและผล 
การใชจายงบประมาณ ไตรมาส 4 

ดําเนินการตามแผนงานการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติครบถวนและสามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 5 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 

      โรงเรียนมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานและการใชจายเงิน ใน
ภาพรวมเปนไปตามเปาหมายท้ัง
แผนงานและแผนเงิน ณ สิ้นไตร
มาส 1 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผล ซึ่งมี
ความเห็นวา การรับ-จายเงิน การ
นําฝาก-ถอนเงินธนาคารการบันทึก
บัญชี โดยภาพรวมปฏบัิติถูกตอง
ตามระเบียบขอบังคับ มีหลักฐาน
ครบถวน และมีการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ ครั้งท่ี 

      สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานและการใชจายเงิน  
ณ  สิ้นไตรมาส 2 เสนอรายงานการ
ตรวจสอบเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิล
วิทยานุสรณ ครั้งท่ี 118/3/2561 
ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

     สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานและ
การใชจายเงิน ณ  สิ้นไตรมาส 3  
จะเสนอรายงานการตรวจสอบเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยา
นุสรณ ครั้งท่ี 119/4/2561 ในวันท่ี 14 
กรฎาคม 2561 

      สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานและ
การใชจายเงิน ณ  สิ้นไตรมาส 4  
จะเสนอรายงานการตรวจสอบเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยา
นุสรณ ครั้งท่ี 121/6/2561 ในวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2561 
     ในปงบประมาณ 2561 โรงเรียนมีเงิน
งบประมาณท่ีสามารถประหยดัได 
71,189,319.60 บาท คดิเปน รอยละ 
18.86 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ประเด็น 
การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) 

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

117/2/2561 เมื่อวันท่ี 13 
มีนาคม 2561  

หลักฐานอางอิง  6.1.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ งวดบัญชี ปงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60) 
6.1.2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ งวดบัญชี ปงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61) 
6.1.3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ งวดบัญชี ปงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 61) 
6.1.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ งวดบัญชี ปงบประมาณ 2561 สิ้นสุดไตรมาส 4 (1 พ.ค.. – 30 ก.ย. 61) 

ผูรับผิดชอบ 3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
4. นางสาวเกดสุภา  จันทนาววิัฒน 

โทรศัพท :  0-2849-7169 
               0-2849-7109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
 

การประเมินผูอํานวยการ 
องคการมหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
รศ.ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 
 

Performance 
Competency 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน 
ITA สัญญาจาง การปะเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย 

      95.75 

 
 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ) 

2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance) 

2.1.1 สัญญาจาง
ผูอํานวยการ
องคการ
มหาชน 

 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน - มีการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน เชน Design 
Thinking 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2. การวางกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม บุคลากรไดรับการ
สงเสริม/พัฒนา ใหเรียนรู
บทบาทและหนาท่ีของ
ตัวเอง  เรียนรูและรับมือ
กับการเปล่ียนแปลง และ
มีสวนรวมในการบริหาร
องคกร 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

3. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบ
โครงสรางเงินเดือน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 4. การดําเนินการโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียน
การสอนนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 5. การดําเนินการโครงการความรวมมือเปนโรงเรียน
ศูนยเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

สูงกวา
เปาหมาย 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ) 

2.1.2 การประเมิน
องคกร 

6. การดําเนินการตามตัวชี้วัดสํานักงาน ในสวนท่ี 1 ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.3 งานอื่นๆ ท่ี
คณะกรรมก
ารมอบหมาย 

7. การจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 

 

ดําเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 

 1) ภาวะผูนํา • มีความสามารถต้ังใจที่จะ
รับบทในการเปนผูนํา
โรงเรียน 

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย 
วิธีการทํางาน  ให
ผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
ราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค
ของโรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 2) วิสัยทัศน • สามารถกําหนดทิศทาง 
ภารกิจ และเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน 

• ความสามารถในการสราง
ความรวมแรงรวมใจ
เพื่อใหภารกจิบรรลุ
วัตถุประสงค 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 3) การวางกลยุทธ • เขาใจวิสัยทัศนและ
นโยบายภาครัฐ 

• สามารถนํามาประยกุตใช
ในการกําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 4) ศักยภาพเพ่ือการปรับเปล่ียน • สามารถกระตุนหรือ
ผลักดันโรงเรียนไปสูการ
ปรับเปล่ียนที่เปน
ประโยชน  รวมถึงการ
ส่ือสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ  

• ดําเนินการใหการ
ปรับเปล่ียนเกิดขึ้นจริง 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 5) การควบคุมตนเอง สามารถควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมในสถานการณที่
อาจถกูยัว่ยุ หรือเผชิญหนา
กับความไมเปนมิตร หรือ
ตองทํางานภายใตสภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทน
อดกล้ันเมื่ออยูใน
สถานการณที่กอ
ความเครียดอยางตอเนื่อง 
 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ) 

 6) การสอนงานและการมอบหมายงาน ต้ังใจที่จะสงเสริมการเรียนรู
หรือการพัฒนาผูอื่นในระยะ
ยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวา
จะสามารถมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่
จะตัดสินใจในการปฏบิัติ
หนาที่ของตนได 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 

ผลประเมินรายตัวชี้วัด    หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน) 
  หมายถึง ผลดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย (ไมผาน) 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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รายละเอียดประกอบการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการฯ นายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป 
รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล  
 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance) 

2.1.1 สัญญาจาง
ผูอํานวยการ
องคการมหาชน 

1. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน เชน Design Thinking 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2. การวางกลยุทธในการพัฒนา
บุคลากรรูปแบบใหม 

บุคลากรไดรับการสงเสริม/พัฒนา ใหเรียนรู
บทบาทและหนาท่ีของตัวเอง  เรียนรูและรับมือ
กับการเปล่ียนแปลง และมีสวนรวมในการบริหาร
องคกร 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

3. การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
ระบบโครงสรางเงินเดือน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

4. การดําเนินการโครงการ
พัฒนาความรูทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนหองเรียน
วิทยาศาสตร อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ สูงกวา
เปาหมาย 

  

5. การดําเนินการโครงการ
ความรวมมือเปนโรงเรียน
ศูนยเครือขายในการขยายผล
องคความรูทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัด อยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.2 การประเมิน
องคกร 

6. การดําเนินการตามตัวช้ีวัด
สํานักงาน ในสวนท่ี 1 

ผลงานเปนไปตามเปาหมาย สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.3 งานอื่นๆ ท่ี
คณะกรรมการ
มอบหมาย 

7. การจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของโรงเรียน เพ่ือให
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 
 

ดําเนินการตามแผนงานโครงการ สูงกวา
เปาหมาย 
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องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 

 1. ภาวะผูนํา • มีความสามารถต้ังใจที่จะรับบทในการเปนผูนํา
โรงเรียน 

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย วธิีการทํางาน  ให
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 2. วิสัยทัศน • สามารถกําหนดทิศทาง ภารกจิ และเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน 

• ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจ
เพื่อใหภารกจิบรรลุวัตถุประสงค 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 3. การวางกลยุทธ • เขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐ 

• สามารถนํามาประยกุตใชในการกาํหนดกลยุทธของ
โรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 4. ศักยภาพเพ่ือการปรับเปล่ียน • สามารถกระตุนหรือผลักดันโรงเรียนไปสูการ
ปรับเปล่ียนที่เปนประโยชน  รวมถึงการส่ือสารให
ผูอื่นรับรู เขาใจ  

• ดําเนินการใหการปรับเปล่ียนเกิดขึ้นจริง 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 5. การควบคุมตนเอง สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณ
ที่อาจถกูยัว่ยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร 
หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความ
อดทนอดกล้ันเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียด
อยางตอเนื่อง 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน 

ต้ังใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นใน
ระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถ
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนได 

สูงกวา
เปาหมาย 
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สรุปผลการประเมินผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 
  การประเมินผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ การประเมินผลงานผูอํานวยการ (Performance) 
และการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ  

สรุปผลการดําเนินงานของรองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล ผูอํานวยการ
โรงเรียนท่ีสําคัญได ดังนี้ 

1. การประเมินผลงานผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 
1.1 การดําเนินตามสัญญาจางผู อํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดหลัก คือ 

ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถดําเนินการตามสัญญาจางไดสูงกวาเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
1.2 การดําเนินการตามตัวชี้วัดโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด 
1.3 การดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัดหลัก คือ

ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 
จากการประเมินผลงานของผูอํานวยการ (Performance) ในภาพรวมสามารถดําเนินการได

สูงกวาเปาหมาย 
2. การประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ ประกอบดวยสมรรถนะ 6 ดาน คือ (1) ดาน

ภาวะผูนํา (2) ดานวิสัยทัศน (3) ดานการวางกลยุทธ (4) ดานศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน  
(5) ดานการควบคุมตนเอง และ(6) ดานการสอนงานและการมอบหมายงานนั้น  มีผลการประเมิน
เปนไปตามพฤติกรรมบงชี้ท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูอํานวยการสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดของผูอํานวยการองคการมหาชน : 
 
องคประกอบที่ 2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance) 

2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน  
 

ตัวชี้วัด 2.1.1.1 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
 
คําอธิบาย : 

ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนปจจบัุน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
เปาหมายการประเมิน : 

• มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยใชแนวคิดใหม ๆ เชน Design Thinking 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

การจัดการเรียนการสอนนัน้ไดมีการปรับปรุงในทั้งมิตขิองหลักสูตรและการเรียนการสอน  กลาวคือ 
 

1. การปรับปรุงหลกัสูตร 
 เนื่องจากมีเสียงสะทอนจากนักเรียนปจจุบัน  นักเรียนเกา รวมทั้งครูผูสอนบางสวนถึงปญหาของการใชหลักสูตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560  จึงไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เก่ียวของ ปญหาที่พบสามารถ
สรุปไดวา การเนนการเรียนรูในระดับโอลิมปกวิชาการในรายวิชาชีววิทยา เคมี และฟสิกสที่ใชอยูในหลักสูตรปจจุบันนั้น 
นอกจากจะทําใหจําเปนตองมีหนวยกิตในรายวิชาดังกลาวสูงมาก จนทําใหขาดความยืดหยุนของหลักสูตรที่จะเปดโอกาส
ใหนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจได  เนื้อหาเชิงลึกในแตละวิชายังสงผลใหไมมีเวลาเพียงพอที่นักเรียนจะ
ทําความเขาใจหรือนําไปประยุกตใชได  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และเพื่อใหเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาวะสังคมและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป  
(พ.ศ. 2560-2579)  จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนดังนี้ 

 

1.1 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2560 (ฉบบัปรับปรุงพทุธศักราช 2561) 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561  วันที่ 9 มกราคม 

2561  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน โดยปรับลดเนื้อหาในระดับ สอวน. ในทุกรายวิชาลงเปนการ
เลือกเรียนวิชาในระดับสูงตามความสนใจของนักเรียน โดยยังคงความเขมขนของเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่เขมขนกวาโรงเรียนทั่วไป เพื่อตอบโจทยความสนใจที่หลากหลายของผูเรียนและการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนที่แตกตางกันได ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการและจะเร่ิมใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2561 

1.2 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2562 
 ภายใตแนวคิด outcome based education หลักสูตรนี้จะเปนการออกแบบใหมทั้งหมด โดยให

ความสําคัญกับทักษะ สมรรถนะที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนแทนเนื้อหา  รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเขากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
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2. การปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ในระดับการเรียนการสอนนั้น ยงัมีความเขาใจที่ไมตรงกันของผูสอนในรายวชิาเดียวกันและรายวิชาที่เก่ียวเนื่อง

กัน สวนหนึง่อาจจะมาจากครูยงัมุงเนนเฉพาะรายวชิาที่ตนเองรับผิดชอบ ทําใหไมสามารถเห็นความเก่ียวเนื่องกับรายวิชา
อ่ืน สงผลใหขาดการบูรณาการ เกิดความซ้ําซอนในการเรียนการสอน  

 แนวทางการแกปญหาที่ผานมาจึงไดพยายามใหครูที่สอนในรายวิชาที่มีความเก่ียวของกันไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันเพิ่มมากข้ึน การแกปญหาในระยะยาวจะเปนการสราง skill/content mapping ในระดับหลักสูตรเพื่อให
ผูรับผิดชอบในแตละรายวชิาเขาใจบทบาท/หนาที่ของตนชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.1 : 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.2 มีการวางกลยทุธในการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม 
 
คําอธิบาย : 

บุคลากรของโรงเรียนไดรับการสงเสริม/พัฒนา ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  รวมถึง
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมสีวนรวมในการบริหารองคกรได 
 
เปาหมายการประเมิน : 

บุคลากรไดรับการสงเสริม/พัฒนา ใหเรียนรูบทบาทและหนาท่ีของตวัเอง  เรียนรูและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมี
สวนรวมในการบริหารองคกร 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคกร  ท่ีผานมาโรงเรียนขาดการวางแผนในระยะยาวในการท่ีจะสรางบุคลากร 
รุนใหมใหข้ึนมาเปนผูบริหารในรุนตอ ๆ ไป  ประเด็นท่ีสําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือ การท่ีบุคลากรสวนใหญมีวัยและประสบการณ 
ในการทํางานท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงจะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในเวลาใกลเคียกัน การวางแผนสรางกําลังคนทดแทนในรุนตอ ๆ 
ไปจึงจําเปนตองเริ่มมีการวางแผนรองรับ คือ Succession Plan และการพัฒนาทักษะดานการบริหาร 

 

1. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่กลุมบริหาร Succession Plan 
 ไดจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารระดับกลาง  รวมทั้งไดสงเสริมใหผูบริหาร

ระดับรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ และไปรวมงานตาง ๆ ที่จัดข้ึนโดย
หนวยงานภายนอก   

 พรอมทั้ง ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําองคกรรุนใหม  โดยเร่ิมจากการคัดเลือกผูที่มีแวว 
ในการเปนผูนําองคกรรุนใหม  แลวคนหาศักยภาพและความสามารถเฉพาะดาน โดยไดประสานบริษัท แกลลัพ จํากัด 
ตามขอเสนอแนะของอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อดึงศักยภาพที่เปนจุดแข็งของแตละบุคคลมาสงเสริมและพัฒนา 
ซึ่งจะนําไปสูการมอบหมายงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถ  
 

2. การแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  
 จากที่ไมมีผูผานเกณฑการคัดเลือกเปนรองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตามที่คณะอนุกรรมการ 

สรรหารองผูอํานวยการฯ กําหนด  จึงไดเสนอขอแตงตั้งเจาหนาที่ของโรงเรียนจํานวน 3 คน ซ่ึงพิจารณาเห็นวา 
นามีศักยภาพในการบริหารองคกรได เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม และ 
เปดโอกาสใหเรียนรูงานกอนที่จะมีการสรรหารองผูอํานวยการ  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของ
รองผูอํานวยการ (เดือนกันยายน 2562) ไดแก 

- นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ  ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา 
- ดร.อุษา  จีนเจนกิจ  ตําแหนงครูชํานาญการ  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาวิชาเคมี 
- นายชิดเฉลิม  คงประดิษฐ  ตําแหนงครูชํานาญการ  ปฏิบัตหินาที่หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

3. การปรับระบบการแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา  
 ตามที่คณะกรรมการบริหาร  ในการประชุมคร้ังที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 ไดเห็นชอบ 

ในหลักการใหโรงเรียนใชกรอบอัตรากําลังที่วางอยูของรองผูอํานวยการจํานวน 2 อัตรา ในการแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา
เพื่อทดแทนผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยผูอํานวยการ นั้น   

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2561  โรงเรียนไดดําเนินการแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร  เคมี และชีววิทยา   
ซึ่งไดปรับกระบวนการและระบบการแตงตั้งจากที่เคยปฏิบัติมา  โดยใหบุคลากรในสาขาวิชาเสนอชื่อผูที่สมควร 
ดํารงตําแหนงไมเกิน 3 คน  และใหผูที่ ได รับการเสนอชื่อทั้งหมดแสดงวิสัยทัศนตอทีมบริหาร (ผู อํานวยการ   
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รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา   
โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งจะเร่ิมปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  ดังนี้ 

- ดร. นคร  จันละ  ตําแหนงครูวิชาการ  ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร 

- นางสาวจตุภรณ  สวัสดิ์รักษา  ตําแหนงครูชํานาญการ  ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาสาขาวิชาเคมี 
- ดร. บัวหลวง  ฝายเยื่อ  ตําแหนงครูชํานาญการ ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา 

 

4. แผนที่จะดํานินการตอไป  
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรจะเนนการ empower ผูบริหารระดับกลาง (หัวหนาสาขาวิชาและฝาย) ใหมีอํานาจ

ในการตัดสินใจมากข้ึน  ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม accountability เพิ่มข้ึนตามไปดวย   
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากที่ผานมาผูบริหารระดับกลางยังอาจจะไมมีประสบการณในการตัดสินใจและรับผิดชอบ

มากนัก จึงยังจําเปนตองทําใหผูบริหารระดับกลางเห็นภาพเชิงองครวมขององคกร  รวมทั้งการเพิ่มความสามารถและ
ความกลาหาญในการตัดสินใจ  แทนที่จะพยายามเปน people-pleaser  ตลอดจนการสรางคนรุนใหมใหสามารถกาวข้ึน
ไปผูบริหารโดยคํานึงถึงความสามารถและองคกรเปนหลัก แทนการใชหลักอาวุโสเพียงอยางเดียว  
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.2 : 

- 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.3 การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
 

คําอธิบาย : 
ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีใชอยูในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคลองกับระบบโครงสรางเงินเดือนใหมของโรงเรยีน 
 
เปาหมายการประเมิน : 

มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหสอดคลองกับระบบโครงสราง
เงินเดือน 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. การปรับโครงสรางเงินเดือนและระบบการประเมิน 
1.1 การประเมินสมรรถนะ 

 ในการประชุมระดมความคิดครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
เมื่อเดือนเมษายน 2560  ไดสรุปนิยามและคําอธบิายสมรรถนะ (dictionary) ในระดับตาง ๆ  โดยไดทดลองประเมนิ 
ในรอบการประเมินเดือนตุลาคม 2560  และคาดวาจะทดลองใชอีกคร้ังหนึ่งกอนจะดําเนนิการทบทวน 

 

1.2 การปรับโครงสรางเงินเดือน 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารไดเห็นชอบการกําหนดชวงเงนิเดือนและกลองเงินเดือนของเจาหนาที่แลว   

ในฐานะผูอํานวยการไดสรางความเขาใจกับบุคลากรถึงระบบกลองเงินเดือนและกําหนดวิธีการในการปรับโครงสราง
เงินเดือนที่มีอยูทั้งหมดใหเปนรูปแบบเดียวกัน  โดยเฉพาะแนวทางการคํานวณเงินเพิ่ม  เนื่องจากการปรับลดเงนิสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากรอยละ 9 เปนรอยละ 6  ซึง่การปรับเปลี่ยนเปนระบบกลองเงนิเดือนนี้ไดดําเนนิการแลวเสร็จ
ในเดือนกันยายน 2560  โดยไดมีการปรับโครงสรางและเร่ิมใชกลองเงินเดือนใหมนี้ ตั้งแตเดอืนตุลาคม 2560  และ
โครงสรางเงินเดือนใหมนี้จะใชในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนคร้ังแรก ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2561 
 

1.3 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 ระบบการประเมินผลปฏิบตัิงานซึ่งใชจํานวนชั่วโมงการทํางานเปนเกณฑในการประเมิน  จากเดิมที่หัวหนา
สาขาวชิา/ฝาย เปนผูประเมินใหคะแนนผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสาขาวชิา/ฝายที่ตนรับผิดชอบและเสนอมายัง
ฝายบริหาร (รองผูอํานวยการ 3 คน)  เขาไปมสีวนปรับเปลี่ยนคะแนนไดโดยตรง  โดยที่ผูอํานวยการมีอํานาจใหคะแนน
โดยตรงจํานวนรอยละ 30 นั้น  ไดปรับเปลี่ยนเปนฝายบริหาร (ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ) มีอํานาจในการ
เห็นชอบคะแนนประเมินจากคณะกรรมการและใหน้ําหนักของสาขาวชิา/ฝาย แทน  กลาวคือ  
 

คะแนนประเมนิรายบุคคล = คะแนนท่ีไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ x คาน้ําหนักของสาขาวิชาหรือฝาย 

 

โดยคณะกรรมการประกอบดวย  หัวหนาสาขาวิชา/ฝาย  ตัวแทนในสาขาวิชา/ฝาย  และบุคลากรในสาขาวิชา/
ฝายที่มีความสัมพนัธในการดาํเนินงานรวมกัน  และเพื่อใหคะแนนทีไ่ดมาจากแตละสาขาวิชา/ฝายมีความใกลเคียงกัน   
จึงไดมีการรวมกลุมสาขาวชิา/ฝายที่มีบุคลากรจํานวนนอยเขาดวยกันใหมีจํานวนบุคลากรในแตกลุมจํานวนใกลเคียงกัน  
และกําหนดใหทุกกลุมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80  และเนื่องจากความคุนชนิในการประเมนิที่ผานมาที่ประเมินจากชั่วโมง
การทํางานและการใหคะแนนประเมินที่สูงมาก  ทําใหจําเปนตองสรางความเขาใจเพิ่มเติมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียน (การประชุมของกลุมหัวหนาสาขาวิชาและหัวหนาฝาย) และการประชุมครูและเจาหนาที่   
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ทั้งนี้ ยังปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนใหแกครูและเจาหนาที่จากเดิม  โดยแบงเปน 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 เปนรอยละของเงินเดอืนของแตละคน  และสวนที่ 2 โดยนาํงบประมาณที่ไดรับในสวนนี้มาถัวเฉลี่ยใหไดรับ
เทากันทุกคน แลวปรับดวยคาน้าํหนักแปรผันตรงกับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคน  ปรับเปลี่ยนเปน ให
แบงอัตราการเลื่อนเงินเดือนเปน 2 สวน ในสัดสวน 30 : 70  คือ สวนที่ 1 เปนรอยละของเงนิเดือนของแตละคน  และ
สวนที่ 2 โดยนาํงบประมาณที่ไดรับในสวนนี้มาแบงกลุมและถัวเฉลี่ยในกลุม  ปรับดวยคาน้าํหนกัแปรผันตรงกับคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของแตละคน 

ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 120/5/2561 
วันที่ 5 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบใหเลื่อนเงินในอัตรารอยละ 2.5 ของคาอางอิงในแตละกลองเงินเดือน (Reference 
Point) และถวงน้าํหนักเพื่อเอ้ือประโยชนใหแกเจาหนาที่ในระดบัลาง 

นอกจากนี้ ยังไดวางแผนที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่ 121/61/2561 วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2561 พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง (รองจาก
ผูอํานวยการ 1-2 ระดบั) 
  
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.3 : 

- 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.4 การดําเนินการโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนวิทยาศาสตร อยางมี
ประสิทธิภาพ  

คําอธิบาย : 
จัดกิจกรรมและอบรมใหความรูแกครูของโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกรุนท่ี 4 – 5 ตามแผนงานท่ีโรงเรียนกําหนด 

 
 
เปาหมายการประเมิน : 

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

โครงการพัฒนาความรูทางวชิาการฯ (2.1.1.4) และโครงการความรวมมือเปนโรงเรียนศูนยเครือขายฯ (2.1.1.5)  
เปนสวนหนึ่งของการใหบริการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานการสนบัสนนุและพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตรและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งโรงเรียนไดดําเนนิการตามแผนการปฏิบตัิงานที่ตั้งไว  โดยสิ่งที่ไดปรับเปลีย่น
ไปจากการดําเนนิงานที่ผานมา ดังนี ้

1. ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนนิงานใหเปน demand site driven เพิ่มข้ึน  โดยการใหโรงเรียนในเครือขาย
เสนอโครงการที่ตองการใหสนับสนุนงบประมาณ แทนการทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะเปนผูกําหนดครุภัณฑกลางที่จะ
สนับสนนุแตละโรงเรียนเชนเดิม 

2. ไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะหนวยงานตนสังกัดใหมีเขามาสวนรวมในการ
ประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ  ตลอดจนการกําหนดตัวชีว้ัดของผูบริหารและครูโดยใหสะทอนไปสูการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครูที่ไดรับการอบรมกับครูที่เหลือ  และกําหนดตัวชี้วัดที่การเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาครู
และสนบัสนุนครุภัณฑนี้ใหสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง  โดยตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนตัวชี้วัดที่ สพฐ. จะใช
เปนสวนหนึ่งในการประเมินโรงเรียนและผูบริหาร เพื่อลดความซ้ําซอนในการประเมนิโรงเรียน 

3. ไดเร่ิมใชการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชมุหารือกับครูของโรงเรียนในโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานคลองตัวมากข้ึน และลดภาระการเดินทางของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.4 : 

- 
 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.5 การดาํเนินการโครงการความรวมมือเปนโรงเรียนศูนยเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด อยางมี
ประสิทธิภาพ  

คําอธิบาย : 
จัดกิจกรรมและอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยเครือขาย 
 

 
เปาหมายการประเมิน : 

โรงเรียนศูนยเครือขายสามารถเปนวิทยากรอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

โครงการพัฒนาความรูทางวชิาการฯ (2.1.1.4) และโครงการความรวมมือเปนโรงเรียนศูนยเครือขายฯ (2.1.1.5)  
เปนสวนหนึ่งของการใหบริการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานการสนบัสนนุและพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตรและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งโรงเรียนไดดําเนนิการตามแผนการปฏิบตัิงานที่ตั้งไว  โดยสิ่งที่ไดปรับเปลีย่น
ไปจากการดําเนนิงานที่ผานมา ดังนี ้

1. ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนนิงานใหเปน demand site driven เพิ่มข้ึน  โดยการใหโรงเรียนในเครือขาย
เสนอโครงการที่ตองการใหสนับสนุนงบประมาณ แทนการทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะเปนผูกําหนดครุภัณฑกลางที่จะ
สนับสนนุแตละโรงเรียนเชนเดิม 

2. ไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะหนวยงานตนสังกัดใหมีเขามาสวนรวมในการ
ประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ  ตลอดจนการกําหนดตัวชีว้ัดของผูบริหารและครูโดยใหสะทอนไปสูการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครูที่ไดรับการอบรมกับครูที่เหลือ  และกําหนดตัวชี้วัดที่การเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาครู
และสนบัสนุนครุภัณฑนี้ใหสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง  โดยตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนตัวชี้วัดที่ สพฐ. จะใช
เปนสวนหนึ่งในการประเมินโรงเรียนและผูบริหาร เพื่อลดความซ้ําซอนในการประเมนิโรงเรียน 

3. ไดเร่ิมใชการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชมุหารือกับครูของโรงเรียนในโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานคลองตัวมากข้ึน และลดภาระการเดินทางของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.5 : 

- 
 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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องคประกอบที่ 2 ผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน 
2.1.3 งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 

ตัวชี้วัด 2.1.3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ
 
คําอธิบาย : 

นอกเหนือจากการดําเนินงานตามสัญญาจางหรือบันทึกขอตกลงในการปฏิบัตงิานของผูอํานวยการ  
คณะกรรมการไดมอบหมายใหผูอํานวยการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ
ดวย 
 

เปาหมายการประเมิน : 
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงาน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. การสรางความเขาใจกับบุคลากร 

 ที่ผานมา แผนการดําเนินงานประจําปของโรงเรียนจะวางแผนจากงานประจําและทําเปนรายป  ทําให 
ไมสามารถวางแผนระยะยาวขององคกรได  ประกอบกับบุคลากรยังยึดติดกับการทํางานตามที่ เคยปฏิบัติมา  
และมักเปรียบเทียบกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะในเร่ืองของภาระงานที่ รูสึกวามีมากกวาครูในระบบ 
ของ สพฐ.  ดวยการยึดติดในรูปแบบเดิม ๆ นี้ ทําใหบุคลากรสวนใหญไมตระหนักถึงสถานการณโลกที่เปลี่ยนไปและ
ภาวะการคุกคามที่กําลังคืบคลานเขามา  จึงจําเปนตองสรางความเขาใจกับบุคลกรทุกคร้ังที่มีโอกาส  แมวาจะยังคงมี
บางสวนที่ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดได  แต ก็มีบุคลากรอีกจํานวนมากที่ เขาใจความจําเปนที่จะตอง 
มีการปรับเปลี่ยนองคกร 

 
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนข้ึน  โดยใหแตละสาขาวิชา/ฝายสงผูแทนเขารวมเปน
คณะทํางาน  ซึ่งคณะทํางานชุดนี้จะประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  ที่ผานมาไดพยายามสรางความเขาใจเก่ียวกับ
ความสําคัญในการทําแผนยุทธศาสตร  แนวคิด  การกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร  การจัดทําแผนยุทธศาสตร   
การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติงาน ฯลฯ   

 แนวคิดในการจัดตั้งคณะทํางานชุดนี้ คือ การพยายามสรางบุคลากรกลุมเล็ก ๆ ใหมีความเขาใจเร่ืองยุทธศาสตร  
เพื่อเปน change agent ในสาขาวิชา/ฝาย  รวมทั้งการสรางความมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตองคกรของบุคลากรใน
โรงเรียนดวย 

 ปจจุบนั โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายทางยทุธศาสตรในการที่จะเปน Science Education Hub และไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ แลว  
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Current (2018) 
Hub for Science 
Education 

Next 5 years (2023)  

National Hub for Science 

Education  

Next 10 years (2028) 

Regional Hub for Science 

Education  

 Next 20 years (2038) 
International Hub for 
Science Education  

 

ช่วงเวลา เป้าหมาย กลยทุธ ์

ระยะสัน้ (3 ปี) - Outcome Based Curriculum 

- Classroom Research 

- Outreach Program (Collaboration with 

OBEC) 

- Research Labs in School 

- Reduce barriers between subjects and students 

activities 

- Create failure-embracing environments 

- Empower mid-managers and staffs 

- Encourage diversity of thinking 

- Install ERP for back office 

- Emphasize on value-created not hour-worked 

ระยะกลาง (5 ปี) - Internationalization of staff and school 

- National Admission Exam for science 

schools 

- National conference for science projects 

(High school) 

- ASEAN Initiative in teacher development 

and exchange 

- Encourage staff to work outbound 

- Develop reliable and effective admission 

system 

- Use MWITS TISF as platform for national 

conference 

- Seek international funding (ADB, UNESCO) for 

ASEAN collaboration 

ระยะยาว  - International recognition  

- International standard 

 Curriculum, teaching materials, 

assessment tools 

 Teacher development program 

- International environments 

- Exposure to different cultures and values (long 

term exchange program, visiting teachers) 

- More foreign teaching and admin staffs 

- Research and publications 

   
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.3.1 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
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องคประกอบที่ 2 ผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน 
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน  

 

เงื่อนไขการวัด : มีพฤติกรรมบงชี้/ผลงานตามตัวชี้วดั 

 

ตัวชี้วัด 2.2.1 ภาวะผูนํา 
 

คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี้ : 

• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ วัตถุประสงคและเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุม 

• แจงขาวสารใหผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 

• อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

• สงเสริมและกระทําการเพ่ือใหกลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการท่ีจะทําให 

กลุมทํางานไดดีข้ึน 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยตุิธรรม 

เปาหมายการประเมิน : 

• ความสามารถตั้งใจท่ีจะรับบทในการเปนผูนําโรงเรียน  

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน  ใหผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

ของโรงเรียน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

      สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานภาวะผูนาํสามารถสรุปได ดังนี ้

1. ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ วัตถุประสงคและเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุม 
การประชุมเพื่อดําเนินงานตามพนัธกิจหลักของโรงเรียนที่ผูอํานวยการเปนประธานการประชุม มี 2 การประชุม คือ  
 การประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ 
 การประชุมครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เปนการประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนา
สาขาวิชาและหัวหนาฝาย อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา/ฝาย เพื่อ
ผลักดันการดําเนินการของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอโรงเรียน 
นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายภาระหนาที่ใหแกรองผูอํานวยการ หัวหนาที่เก่ียวของ  เพื่อสงตอภาระงานไปยังบุคลากร
ในหนวยงาน  

การประชุมครูและเจาหนาที่  เปนการประชุมที่จัดข้ึนเดือนเวนเดือน  เพื่อนําประเด็นที่ผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการแจงครูและเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปด
โอกาสใหครูและเจาหนาที่เสนอความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เพื่อนําไปสูแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 

ทั้งนี้ รองผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนาฝาย จะมีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นที่จะบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุมแตละคร้ังดวย 
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2. แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสนิใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งผลการประเมินมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานทั้งดาน

ขวัญและกําลังใจ และการพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึน จะกระทําในลักษณะสวนตัวเปนเอกสารปกปด 
สวนผลการปฏิบัติงานที่เปนของหนวยงาน หรือผลการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง การสรางผลงานทางวิชาการ

หากเปนผลทางบวก การใหกําลังใจจะกระทําในลักษณะเปด เชน ชมเชยยกยองในที่ประชุม ใหการยกยองเปน 
“เจาหนาที่ดีเดน” “ครูในดวงใจ” หากเปนการนิเทศเพื่อการปรับปรุงจะกระทําในลักษณะของการทําความเขาใจกับ
หัวหนาหนวยงานเปนการเฉพาะ 

3. อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 
ในการนําเสนอของบุคลากรหรือหนวยงานยอยในโรงเรียน ทั้งเร่ืองที่โรงเรียนเห็นดวยและมีขอเสนอแนะ  

หรือเห็นตาง จะมีคําอธิบายใหผูเก่ียวของทราบเหตุผลในการตัดสินใจเสมอ ทั้งดวยวาจาและการสั่งการเปนหนังสือ และ
รับฟงความเห็นแยงที่บุคลากรหรือหนวยงานยอยมีความเห็นตาง โดยในการอธิบายเหตุผลจะใหรองผูอํานวยการ 
ที่เก่ียวของกับงานนั้นไดรวมรับฟงและใหความเห็นเสมอ 

4. สงเสริมและกระทาํการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
กําหนดใหหนวยงานยอย เชน สาขาวิชา และฝาย  มีการประชุมในหนวยงาน  รวมถึงการประชุมของ

คณะอนุกรรมการสายวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อหารือรวมกันในการดําเนินงานและพัฒนางานในหนวยงาน 
แตงตั้งคณะทํางานที่มีบุคลากรขามหนวยงาน เชน การทํางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหอยูในรูปคณะกรรมการ 

เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน และความหลากหลายของแนวคิดในการทํางาน 

5. กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําให 
กลุมทํางานไดดีข้ึน 
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  จะแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยบุคลากรขามหนวยงานที่มี

ความเหมาะสมเฉพาะงานแตละดาน  พรอมทั้งระบุหนาที่ของคณะทํางานดังกลาวอยางชัดเจน  เชน  คณะทาํงานจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน,  คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานสุรณ   

6. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสาขาวชิา ฝาย และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

ทุกภาคเรียนโรงเรียนไดจดัใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา ฝาย และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  พรอมทั้งไดเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูแทนผูปกครองนักเรียน เขารับฟงและใหขอคิดเห็นตอ 
ผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจาํภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ซึ่งไดมีผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูแทนผูปกครอง
นักเรียน เขารวมรับฟงและใหขอคิดเห็นตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนดวย   

พรอมนี้ ไดกําหนดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจาํภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 

 การประชุมระดมความคิดของครูและเจาหนาที่   
โรงเรียนจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทั้งโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในชวงปดภาคเรียน  

เพื่อระดมความคิดและรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการกิจการของโรงเรียน   
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด 2 คร้ัง   
- คร้ังที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560)  วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ในประเด็น

ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 
- คร้ังที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561)  วันที่ 28-30 กันยายน 2561  ในประเด็น “กิจกรรม

จิตอาสาสูการพัฒนาองคกร” 
 การประชุมรวมฯ 

โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียนเกา-
ปจจุบนั  ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนประจาํทุกป  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน  
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพฒันากิจการของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดการประชุมดงักลาวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  ซึ่งนับเปน
คร้ังที่ 17  ในประเด็นที่เก่ียวกับความรวมมือระหวางผูปกครองและนักเรียนเกาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

7. สรางขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 
สงเสริมครูและเจาหนาที่ที่มีผลการดําเนินงานดีเดนไดมโีอกาสเรียนรูและเพิ่มวิสัยทัศน  โดยการสนับสนุนให

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

8. ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 
ในทุกการดําเนินการที่เก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่เขาขายใหประโยชนแกบุคลากร เชน 

การสงบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน จะแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและให
ขอคิดเห็น เพื่อใหเกิดการพิจารณาที่เปนธรรม โปรงใส 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.1 : 
2.2.1.1 หนาปฏิทนิปฏิบัติงานปการศึกษา 2561 ที่แสดงกําหนดการประชุมตาง ๆ  
2.2.1.2 สําเนาคําสั่งคณะกรรมการดําเนนิการ ปการศึกษา 2561 
2.2.1.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 
2.2.1.4 กําหนดการประชุมระดมความคิด ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  
2.2.1.5 กําหนดการประชุมระดมความคิด ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
2.2.1.6 กําหนดการประชุมรวมฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                    

                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 133 - 

ตัวชี้วัด 2.2.2 วิสัยทัศน 
 

คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• รู เขาใจ และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานท่ีทําอยูน้ัน เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของโรงเรียน
อยางไร 

• แลกเปลีย่นขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือประกอบการกําหนดวิสัยทัศน 
 

เปาหมายการประเมิน : 

• สามารถกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน 

• ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

       สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานวิสยัทัศนสามารถสรุปได ดังนี ้
1. รู เขาใจ และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานที่ทาํอยูนั้น เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของ

โรงเรียนอยางไร 
 ทบทวนวสิยัทัศนใหบุคลากรของโรงเรียนอยางเปนทางการในการระดมความคิดเพื่อพัฒนางานทุกสิ้นภาคเรียน 

 อธิบายใหผูปกครองนักเรียนที่มาประชุมทุกวาระเปดภาคเรียนในตนปการศึกษา (เดือนพฤษภาคม) 

 ทําหนาที่วิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานะโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐ 

2. แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อประกอบการกําหนดวิสยัทัศน 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสาขาวชิา ฝาย และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ทุกภาคเรียน  โรงเรียนไดจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละสาขาวิชา ฝาย และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  พรอมทั้งไดเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูแทนผูปกครองนักเรียน เขารับฟงและใหขอคิดเห็นตอผล
การดําเนินงานของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ประจาํภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งมีผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูแทนผูปกครองนักเรียน 
เขารวมรับฟงและใหขอคิดเห็นตอผลการดําเนนิงานของโรงเรียนดวย 

 

 การประชุมระดมความคิดของครูและเจาหนาที ่

โรงเรียนจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทั้งโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในชวงปดภาคเรียน  
เพื่อระดมความคิดและรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการกิจการของโรงเรียน   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด 2 คร้ัง   
- คร้ังที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560)  วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ในประเด็น

ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 
- คร้ังที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561)  วันที่ 28-30 กันยายน 2561  ในประเด็น “กิจกรรม

จิตอาสาสูการพัฒนาองคกร” 
 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 การประชุมรวมฯ 

โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจบุัน  

ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนประจาํทุกป  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการพัฒนากิจการของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดการประชุมดงักลาวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  ซึ่งนับเปน

คร้ังที่ 17  ในประเด็นที่เก่ียวกับความรวมมือระหวางผูปกครองและนักเรียนเกาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.2 : 
2.2.2.1 กําหนดการประชุมระดมความคิด ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
2.2.2.2 กําหนดการประชุมระดมความคิด ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัด 2.2.3 การวางกลยุทธ 
 

คําคําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• เขาใจนโยบายรัฐบาล รวมท้ังกลยทุธของภาครัฐ วาสัมพันธเช่ือมโยงกับภารกิจของโรงเรียนท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอยางไร 

• สามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือโอกาสขององคการมหาชนได 

• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐได 

• ใหความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรบักลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได 
 

เปาหมายการประเมิน : 

• เขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครฐั 

• สามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานการวางกลยุทธสามารถ

สรุปได ดงันี ้
1. เขาใจนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐ วาสัมพันธเชือ่มโยงกับภารกิจของโรงเรียนทีต่นดูแลรับผิดชอบ

อยางไร 
วิเคราะหนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนตาม พ.ร.ฎ.จัดตั้งฯ เหตุผลทาย 

พ.ร.ฎ.จัดตั้งฯ และ นโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มาจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป โดยการกําหนดประเดน็
ยุทธศาสตร เปาหมายเชิงยทุธศาสตร กลยุทธในการดําเนนิการใหเปนไปตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และ โครงการหรือ
กิจกรรม 

 

2. สามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือโอกาสขององคการมหาชนได 
นําเปาหมายเชิงยทุธศาสตร เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  และ

กําหนดกลยุทธในการดําเนนิการใหเปนไปตามเปาหมายเชงิยุทธศาสตร 

3. ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐได 
กําหนดประเด็นยทุธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร และกลยุทธในการพัฒนาครูและเจาหนาทีใ่หมีศักยภาพใน

การทํางานในระดบันานาชาตสิอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐ 

4. ใหความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยทุธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 
กําหนดประเด็นความเสี่ยง เก่ียวกับการไมนาํกฏระเบียบของทางราชการที่โรงเรียนมีขอกําหนดใหใชระเบียบ

ราชการโดยอนโุลม โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับดานการเงนิการคลัง มากําหนดเปนกลยทุธในการบริหารจัดการเพื่อลด
หรือปองกันไมใหเกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.3 : 

2.2.3.1 แผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 
2.2.3.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.2.3.3 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัด 2.2.4 ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลีย่นและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

• เขาใจและยอมรับถึงความจาํเปนของการปรับเปลี่ยน และเรยีนรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงน้ันได 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลีย่นแปลงน้ัน 

• สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนองคกร พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
 

เปาหมายการประเมิน : 

• สามารถกระตุนหรือผลักดันโรงเรยีนไปสูการปรับเปลีย่นท่ีเปนประโยชน  รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ  

• ดําเนินการใหการปรับเปลีย่นเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานศักยภาพเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนสามารถสรุปได ดังนี ้
1. เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับจดัการเรียนการสอนนักเรียนใหทันสมยัสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0  

พัฒนาครู ใหสามารถจัดการเรียนการสอนรายวชิาที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในการเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 

2. เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได 
ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนในประเทศที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติเก่ียวกับความสาํเร็จในการจัด

การศึกษา 

3. ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
ทําความเขาใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการเรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร ใหเห็นถึงการเปลี่ยน

กระบวนวิธสีอนโดยการทําขอตกลงในการพัฒนาดานวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขางตน 

4. สนับสนนุความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว 
จัดใหครูทุกสาขาวิชาไดมีการประชุมกันทั้งในระดับสาขาและระดับรวมทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสังคมประเทศที่เปลี่ยนไป 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.4 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัด 2.2.5 การควบคุมตนเอง 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณเสีย่งตอการเกิด
ความรุนแรงข้ึนหรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 
 

เปาหมายการประเมิน : 
สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจถูกยัว่ยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตอง

ทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานการควบคุมตนเองสามารถ

สรุปได ดงันี ้
1. ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 

 แสดงออกอยางเหมาะสมกับบทบาทและหนาที ่

2. รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณเสีย่งตอการเกิด
ความรุนแรงข้ึนหรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 
 รูเทาทันอารมณและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยหยุดการแสดงความเห็น หรือแสดงออกใด ๆ 

ระยะเวลาหนึง่ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.5 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัด 2.2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• สอนงานดวยการใหคาํแนะนําอยางละเอียด หรือการสาธิตวิธีปฏบัิตงิาน 

• ช้ีแนะแหลงขอมูลหรือแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

• สามารถใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพ่ือสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 
เปาหมายการประเมิน : 

ตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเช่ือมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบใหผูน้ันมีอิสระท่ีจะตัดสนิใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนได 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานการสอนและการ

มอบหมายงานสามารถสรุปได ดังนี ้
1. สอนงานดวยการใหคําแนะนาํอยางละเอียด หรือการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

ใหคําแนะนําอยางเปนกันเอง ถึงวิธีทํางาน และการสอนงานโดยเลาประสบการณบริหาร ทั้งทีไ่ดมาดวยตนเอง 
และจากผูที่เคารพนับถือเปนตนแบบใหผูรวมงานฟง 

2. ชี้แนะแหลงขอมูลหรือแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ใหคําแนะนําแหลงขอมูลหรือแหลงทรัพยากร เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัตงิานของครู/เจาหนาที่ เชน แหลง

ศึกษาดูงาน ผูทรงคุณวฒุิภายนอกตาง ๆ 

3. สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพฒันาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 
ใหคําชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําโรงเรียน และการประชมุครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ตลอดจนการใหคําแนะนําสวนบุคคล 

4. ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมัน่ใจในการปฏิบัตงิาน 
สนับสนนุการจัดกิจกรรม หรือ การปรับปรุงวิธีการจดัการเรียนการสอน หรือ การสรางผลงานวิชาการ หรือ

คูมือการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.6 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

 

สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 โรงเรียนไดดําเนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ  สรุปไดดังนี้ 
 
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลกัของโรงเรียน 

1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครและดําเนินการรอบแรก นักเรียนเพื่ อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  
ปการศึกษา 2561 ทั้งในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาค) ทั้ง 12 แหง และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จํานวน 18 แหง ผลการดาํเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 
 

ชวงเวลา การดําเนินงาน 

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เพือ่เขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  
ปการศึกษา 2561 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 โครงการจํานวน 21,148 คน  ซ่ึงเม่ือไดตรวจ
คุณสมบัติแลว มีนักเรียนที่มีสิทธิสอบจํานวน 19,699 คน  จําแนกเปน 

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 12,828 คน 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 8,353 คน 
- โรงเรียนในโครงการ วมว. จํานวน 7,735 คน 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

นักเรียนที่เลือกสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก 
จํานวน 512 คน 

วันที่ 6-7 มกราคม 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 
นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 493 คน 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง  มีนักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง 240 คน และ 
ตัวสํารอง 248 คน 

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 97 34 62 48 241 
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 78 31 86 52 247 

รวม 240 248 488 

 หมายเหตุ : คะแนน SAT ไมผานเกณฑขั้นตํ่า จํานวน 5 คน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 รับรายงานตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 

(ในบัญชีรายชื่อตัวจริง) มีนักเรียนมารายงานตัว จํานวน 214 คน 
รายการ ชาย หญิง รวม 

นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 87 32 119 
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 69 26 95 

รวม 156 58 214 

 หมายเหตุ : นักเรียนไมมารายงานตัวจํานวน 26 คน 
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ชวงเวลา การดําเนินงาน 

 

เหตุผลการสละสิทธิ ์
นร.จากโรงเรียน 
ในเขตกรุงเทพฯ 

นร.จากโรงเรียน
ในเขตภูมิภาค รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนกําเนิดวิทย 3 2 5 3 13 
2. เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย - - 1 1 2 
3. เรียนตอ ม.4 ที่โรงเรียนเดมิ (ม.3) 3 - 1 1 5 
4. รอสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 4 - 2 - 6 

รวม 10 2 9 5 26 

  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันสุดทายของการดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561  

มีนักเรียนมารายตัวจํานวน 236 คน  

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง รวม

ทั้งส้ิน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 50 22 72 22 12 34 106 
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 54 22 76 35 19 54 130 
รวม 104 44 148 57 31 88 236 

 หมายเหตุ : เรียกตัวสํารองถึงลาํดับที่ 166 

 
 โรงเรียนไดเร่ิมดําเนนิการประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2562 ชวงเดือน กรกฎาคม 2561 รับสมัครออนไลน ระหวางวนัที่ 1-31 สิงหาคม 2561 และมีกรอบการดําเนินงาน 
ดังนี ้
 

ชวงเวลา การดําเนินการ 
1-31 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 

วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 
14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน 

วันเสาร-อาทิตย ที่ 26-27 มกราคม 2562 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 
4 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน 

15-17 มีนาคม 2562 มอบตัวเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 
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1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีโ่รงเรียนจัดใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบดวย 

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม จํานวน 5 ครั้ง  ดังน้ี 
 

วันท่ีจัด
กิจกรรม 

หัวขอ ผูบรรยาย 

2 พ.ย. 60 What I learned as an MWITS student นายชัชวัสส  วุฒิศิริศาสตร (ศิษยเการุน 13)  
6 ธ.ค. 60 How we can be better going forward in the future นายนพดล อนุกูลวิทยา 
31 ม.ค. 61 ศิลปะในการเปนตัวของตัวเอง ผศ.ดร.พิมพาภรณ  บุญประเสริฐ 

คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 พ.ค. 61 พอแมฉันกับความกดดันท่ีฉันตองเผชิญ ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ 
กุมารแพทยเฉพาะทางดานโลหิตวิทยา และ
มะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี 

13 มิ.ย. 61 People Intelligence with MBTI คุณบุฏกา วัฒนกาญจนา 

  

 โรงเรียนดําเนนิการจัดคายคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 
ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
 

1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฟงบรรยายพิเศษ จํานวน 7 คร้ัง ซึ่งเปนการ
บรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 5 คร้ัง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ดนตรีและบุคลิกภาพ 2 คร้ัง ดังนี้ 
 

วันที่จัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

29 พฤศจิกายน 2560 ดานวิทยาศาสตรฯ 
 มุงสูระบบทําความเย็นแบบแมเหล็ก 

ดร. ยุรนันท หาญลํายวง 
อาจารยประจาํภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13 ธันวาคม 2560 ดานวิทยาศาสตรฯ 
 How data controls the world 

รศ. ดร. ธีรณี  อจลากุล 
รองคณบดีฝายพัฒนาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

 ดานวิทยาศาสตรฯ 
 คณิตศาสตรในงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ 

Mathematics in multidisciplinary research 

ผศ. ดร. วิริชดา  ปานงาม 
อาจารยประจาํภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน  
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 ธันวาคม 2560 ดานวิทยาศาสตรฯ 
 Data Scientist และประสบการณทํางานใน 

Facebook 

ดร. วิโรจน  จิรพัฒนกุล 
นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) มีความเชี่ยวชาญใน
ดานการวิเคราะหขอมูล การคํานวณทางสถิติและการพัฒนา 
Algorithm และมีประสบการณในตําแหนง Data Scientist 
ของ Facebook 

10 มกราคม 2561 ดานสังคมศึกษาฯ 
 พลิกมุมคิด  ชีวิตอัจฉริยะ 

อาจารย ดร. เอกก  ภทรธนกุล 
อาจารยประจาํภาควิชาการตลาด  
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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วันที่จัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

17 มกราคม 2561 ดานวิทยาศาสตรฯ 
 รังสีคอสมิก 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เดวิด รูฟโฟโล 
อาจารยประจาํภาควิชาฟสิกส   
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 มิถุนายน 2561 ดานสังคมศึกษาฯ 
   Digital Disruption : The future of Digital 

Society 

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน 
Technology Consultant for the Security and 

Exchange Commissioner Office, Thailand (SEC) 

 

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจดักิจกรรมศึกษาดูงานในสถานทีต่าง ๆ จาํนวน 4 คร้ัง  ทั้งหมด 59 
แหง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีจํานวน 35 แหง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 24 แหง  ดังนี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 35 แหง สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 24 แหง 

14 พฤศจิกายน 
2560 

1. อุทยานวิทยาศาสตร จตุรัสจามจุรี สแควร 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม 
4. ศูนยเคร่ืองมือกลาง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
5. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
6. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟูภาวะเสื่อม  

สถาบันชวีวิทยาศาสตรทางการแพทย 
7. ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรม 

ชีวการแพทย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9. ศูนยเรียนรู พลังงานทดแทน บางจาก (SUNNY 

BANGCHAK) 

1. ปอมพระจุลจอมเกลา จ.สมุทรปราการ 
2. พระราชวังพญาไท 
3. พิพิธภัณฑประติมากรรมตนแบบ 
4. พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย (MOCA) 
5. วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
6. บานพิพิธภัณฑ หรือ House of Museums  
7. หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก  

และหอเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่ 
9. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
10. นิทรรศการพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง 

5 กุมภาพันธ 2561 1. งานประจําป “วันนักประดิษฐ” 2561 (Thailand 
Inventors’ Day 2018) ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 

21 มิถุนายน 2561 1. ศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 M  
2. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบ

โอเทค)  
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. ศูนยพิบัตภัยแหงชาติ บางนา 
6. ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

1. พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ  
กองประวัติศาสตรทหาร กรมยุทธการทหารบก 

2. ศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการการผลิต 
เหรียญกษาปณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สํานัก
กษาปณ 

3. รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
4. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 
5. พิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไม 
6. พิพิธภัณฑชาวบางกอก 
7. พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
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วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 35 แหง สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 24 แหง 

8. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

9. ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

10. ภาควิชาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เขตพญาไท 

12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
(องคการมหาชน) 

21 สิงหาคม 2561 1. บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 
2. ศูนยนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพและเกษตร

ครบวงจร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
3. บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัทใน

เครือ SCG ผลิตกระดาษและออกแบบบรรจุภัณฑ) 
4. บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด (วิศวกรรมการ

ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร) 
5. Center of Integrated Science คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
6. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
7. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
8. บริษัท ดิสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
9. ศูนยเคร่ืองมือกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน 
10. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
11. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

(BIOTEC) อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
12. สถาบันนวัตกรรมทีโอท ี
13. ศูนยวิจัยและหองปฎิบัติการ BART LAB SMART 

LAB และ BCI LAB ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. เจษฎา เทคนิค มิวเซียม (พิพิธภัณฑรถโบราณ) 
2. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
3. พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด 
4. การบริหารจัดการน้ําของนิคมอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร 
5. ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ 
6. พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ 
7. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู 

ในหองเรียนทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตรที่
แฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมที่ตางไปจากสังคมที่ดํารงอยู  

นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจัดในลักษณะการบูรณาการใหมีเนื้อหาความรูผสมผสานทุกวิชา เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning  
สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ 
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  ในปการศึกษา 2560 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมคายวิชาการข้ึนระหวางวันท่ี 9 -11 กุมภาพันธ 2561  
จํานวน 6 คาย  ดังน้ี 
 

คายท่ี ชื่อกิจกรรมคาย สถานท่ี 
1 ตามรอยพอของแผนดินท่ีเขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
2 บอกรักษริมทะเล แบกเปไปพริบพรี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
3 ดิน นํ้า ฟา กับ ศาสตรแหงการพยากรณ(อากาศ) บานกลางเขารีสอรท จ.นครนายก 

4 
เยือนถิ่นประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย ลอดถ้ําสูปา... อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร (ถ้ําธารรอด)  

จ.กาญจนบุรี 

5 
- โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา จ.นครปฐม 

ศูนยสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน 
ท่ี 2 จ.สมุทรสาคร 

6 พลังงานคล่ืน ชื่นชีวา คายนเรศวร จ.เพชรบุรี 

 

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ
เปนอยูที่แตกตางกันในสังคม  กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาที่โรงเรียนจัดข้ึนในชวงนี้ ไดแก 

 

(1) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย จาํนวน 7 คร้ัง ไดแก  
 

วันท่ีไปรวมกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) 

วันเสารท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย) 20 

วันอาทิตยท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย) 20 

วันเสารท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 (ชวงบาย) 10 

วันอาทิตยท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 (ชวงเชา-บาย) 20 

วันอาทิตยท่ี 1 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 

วันเสารท่ี 7 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 

วันอาทิตยท่ี 8 กรกฎาคม 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 

รวม 130 

 

(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยทาํความสะอาด เช็ด ถู ภายในบริเวณวัดตาง ๆ  จาํนวน 6 แหง ไดแก  

สถานท่ี วันท่ีไปรวมกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) 

1. วัดปาชัยรังสี จ.สมุทรสาคร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 48 

2. วัดไรขิง วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 38 

3. วัดเสถียรธรรมสถาน วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 8 

4. วัดทองเนียม วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 49 

5. วัดไรขิง วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 40 

6. วัดญาณเวศกวัณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 40 

7. วัดหทัยณเรศวร วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 40 

รวม  263 
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(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน ชวยจัดกิจกรรมนันทนาการ เลานิทานประกอบการแสดง และ
รวมพูดคุยกับนอง ๆ และคนชรา จํานวน 6 แหง ไดแก 

สถานท่ี วันท่ีไปรวมกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) 

มูลนิธิบานเด็กสานรัก พุทธมณฑล วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 40 

บานอุนใจรัก เครือโรงพยาบาลราชพิพัฒน วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 22 

บานพักคนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพอเปนอุปถัมภ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 40 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 40 

สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 40 

บานหนังสือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 15 

รวม  197 

 

(4) กิจกรรมผูนําจิตอาสา “พี่สอนนอง”  ที่เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว 
โดยเสนอโครงการตอโรงเรียนเพื่อผานการเห็นชอบ  จํานวน 2 กลุม ไดแก 

กิจกรรม / วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ี รูปแบบกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) 

กิจกรรมพ่ีสอนนอง กลุมท่ี 1 
(วันเสารท่ี 16 ธันวาคม 2560) 

โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) สอนเกมสเชิงคณิตศาสตร 10 

กิจกรรมพ่ีสอนนอง กลุมท่ี 2 
(วันเสารท่ี 23 ธันวาคม 2560) 

โรงเรียนยัดลาดบัวขาว 
เขตบางคอแหลม กทม. 

สอนคณติศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ 

16 

รวม   26 
 

(5) เขารวมกิจกรรม Central Green Project @Salaya กับศูนยการคาเซ็นทรัล ศาลายา ในนาม

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตเวลา 07.30-09.30 น. ณ บริเวณหนา
ศูนยการคาเซ็นทรัล ศาลายา เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนชวยเก็บขยะเพื่อลดความเนาเสียของน้ําจากคลองรอบ
ศูนยการคา  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน 8 คน 

(6) เขารวมโครงการ “The Heart of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  27 
ธันวาคม 2560 โดยรวบรวมกลองออมสินจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 1,044 คน เพื่อสงบริจาค
ใหกับมูลนิธิศุภนิมิตตอไป 

(7) นักเรียนชวยงานถวายภัตตาหารเชาแดพระสังฆาธิการ  พระวิทยากร และพระนักศึกษา จํานวน
ประมาณ 700 รูป ในการอบรมพระบาลีกอนสอบธรรมสนามหลวง ภาค 14 ปที่ 44 ณ วัดไรขิง ระหวางวันจันทรที่ 
29 – วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ตั้งแตเวลา 04.30-09.00 น. 

(8) นักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ไมเรียนนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม  
“ยางยืด เพื่อสุขภาพผูสูงอายุ” ณ หองประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2561  

(9) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 9 คน และครู 1 คน เขารวมการอบรมผูบําเพ็ญประโยชน  

ณ ศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. 
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 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  
 ในปการศึกษา 2561 นักเรียนรุนที่ 27 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 
94 โครงงาน  จาํแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี ้
 

สาขา จํานวนโครงงาน 
คณิตศาสตร 13 
ฟสิกส 18 
เคม ี 18 
ชีววิทยา 30 
คอมพิวเตอร 8 
สังคมศึกษาและศิลปะ 4 
พลานามัย 1 
ภาษาไทย 2 

รวม 94 
 

 ในการทําโครงงานของนักเรียนรุนที่ 27 นี้ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 สอบโครงรางโครงงาน ระหวางวันที่ 
25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561  
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนไดจัดงาน MWITS Science Fair ประจําปการศึกษา 2560 ข้ึน 
เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ซึ่งมีผูรวมงานทั้งสิ้น 507 คน  
จําแนกเปน นักเรียน 424 คน  ครู 72 คน และผูปกครอง 11 คน 
 กิจกรรมหลักในการจดังานครั้งน้ี  ประกอบดวย 

- การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 (รุนที่ 26) จํานวน 
89 โครงงาน ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิของสถาบันตาง ๆ 
มาเปนกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนจํานวน  17 คน 

- การแสดงรําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนหนึ่งในเกณฑการสาํเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2556 
 

วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจัดงานเปดบานมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 2561 
(MWIT Open House 2018)  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจไดเขาเยี่ยมชมและรวมทําปฎิบัติ
การ (Lab) ในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการวิจัยของโรงเรียน ไดเรียนรูและสัมผัสบรรยากาศการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานนิทรรศการการนําเสนอหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และผลงานชุมนุมของนักเรียนในดานตาง ๆ ภายในงานยังมีการนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 (รุนที่ 26) ภาคโปสเตอร จํานวน 36 โครงงาน อีก
ดวย มีผูรวมงานทั้งสิ้น 2,915 คน  จําแนกเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  2,015 คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 269 คน  ครู 119 คน  ผูปกครอง 444 คน นักเรียนระดับชั้นต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 44 คน และ
นักศึกษา 24 คน 
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1.3 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ 
1.3.1 ประสานงานเพื่อเชิญผูทรงคุณวฒุิและครูวิชาการจากตางประเทศ 

วันเดือนป สถาบัน/ประเทศ สาขาวิชา/รายชื่อ/ตําแหนง 

14-21 มกราคม 2561 Advanced Education and Science Center of 

Moscow State University สหพันธรัฐรสัเซีย 

สาขาคณิตศาสตร 

Prof. Vladimir Dubrovsky 

15 มกราคม ถึง 13 

กุมภาพันธ 2561 

ผูรับผิดชอบการจดักิจกรรมเรียนรูและนิทรรศการ

หมุนเวียนดานธรรมชาติวิทยาของพิพิธภัณฑ Lake 

Biwa Museum ประเทศญี่ปุน 

สาขาชีววิทยา 

Dr. Yasushi Kusuoka 

 
1.3.2 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศ  จาํนวน 12 คณะ  

จาก 5 ประเทศ 
 

วันเดือนป ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

18 ธันวาคม 2560 Ms. Uraiwan Samolee, Manager Education, and Ms. Janyarak Thanomnim, Assistan 
Manager Education, British Council / Thailand 

20 ธันวาคม 2560 Dr. Hans-Dieter Dräxler, Deputy Director Head of the Language Department 
ตัวแทนจาก Goethe-Institut Thailand  
Mr. Timo Kozlowski, Coordinator of the project PASCH (School: Partners of the 
Future)ตัวแทนจาก Goethe-Institut Thailand 

20-22 ธันวาคม 2560 Assoc. Prof. Hiroshi Tanaka, Graduate School of Professional Teacher Education, 
Ritsumeikan University 

Mr. Akira Hasegawa, Vice Principal, Ritsumeikan Primary School 

Mr. Kenshi Katana, Head, Ritsumeikan Primary School Office 

Mr. Yuka Mitsugi, English Teacher, Ritsumeikan Primary School 

26 มกราคม 2561 
Mr. Satoru Sawada ผูอาํนวยการโรงเรียน Aichi Prefectural Handa Senior High School 
ประเทศญี่ปุน 

25 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและนักเรียนจาก Taipei Municipal ZhongXiao High School, Taiwan 

29 มิถุนายน 2561 ผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย และ Kyoto University 

6 กรกฎาคม 2561 
Professor Hayong Shin, Dean of Admissions และ Ms. Ji Heo, International Admissions 
Officer, KAIST 

25 กรกฎาคม 2561 ผูบริหารโรงเรียน Kolej Yayasan Saad (KYS), Malaka, Malaysia 

6 สิงหาคม 2561 Dr.Naoya Abe จาก Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan 

15 สิงหาคม 2561 Mrs. Noriko Ochi, Head Teacher และคณะครูจาก Ritsumeikan Primary School, Japan 

23 สิงหาคม 2561 
Ms. Roxane Weng, Director, Division of Recruitment and Development และ  
Ms. Ya-ru Yang, International Student Advising Manager, National Taiwan Normal 
University 

25 สิงหาคม 2561 คณะผูเขารวมประชุม The 15th Asia-Pacific Conference for Giftedness 
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1.3.3 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดบันานาชาติ  จํานวน 12 รายการ ใน 6 ประเทศ 
 

ชวงเวลาของกิจกรรม กิจกรรม / สถานท่ี 

9-15 ตุลาคม 2560 นําเสนอโครงงาน ณ Shanghai High School  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

10-16 ตุลาคม 2560 นําเสนอโครงงาน ณ Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี 

3-7 พฤศจิกายน 2560 
นําเสนอโครงงานในงาน Japan Super Science Fair(JSSF 2017), Ritsumeikan 
High School, Japan 

22-24 มีนาคม 2561 นําเสนอโครงงานในงาน Tsukuba Science Edge 2018 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญ่ีปุน 

1-5 เมษายน 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน  IDEX 2018 ณ Anglo-Chinese School (Independent), 
Singapore 

9-11 เมษายน 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน The 19th International Elementz Science Research 
Conference and Exhibition ณ Anderson Junior College, Singapore 

3-6 พฤษภาคม 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน The 18th Kolmogorov Readings International Science 
Conference ณ the Advanced Educational and Science Center, Moscow 
State University, Russia 

12-21 พฤษภาคม 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน The 69th Intel International Science and Engineering 
Fair (Intel ISEF 2018), Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 

26 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน International Student Science Fair 2018 ณ  Illinois 
Mathematics and Science Academy, USA. 

20-24 กรกฎาคม 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน Global Leadership Link 2018, National University of 
Singapore, Singapore 

 

1.3.4 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ จาํนวน 4 กิจกรรม ใน 3 ประเทศ 
 

วันเดือนป กิจกรรม / สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

คร ู นักเรียน 

9-16 ตุลาคม 2560 โครงการ Sakura Science Exchange Program 2016 ณ Oita 
University, Japan 

- 1 

30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 
2560 

JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology 
Program) ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญ่ีปุน 

- 1 

22-26 มกราคม 2561 PSHS-MC Sisterhood Program Science Camp 2018 ณ 
Philippine Science High School สาธารณรัฐฟลิปปนส 

1 4 

2-26 เมษายน 2561 คาย The 2018 Southeast Asia Youth Leadership Program, 
Northern Illinoi University, DeKalb, Illinois, USA. 

- 1 

รวม 1 7 
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1.3.5 โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ   
โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 9 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ  รวมถึงสงครูและนักเรียนของโรงเรียนไปรวม

โครงการฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ จํานวน  5  โรงเรียน  ใน  4  ประเทศ 
 

 

วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนฯ 16 69 

8-17 พฤศจิกายน 2560 Camborne Science and International Academy, England 2 5 
10-18 พฤศจิกายน 2560 National Junior College, Singapore 2 6 

26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 G.T. (Ellen Yeung) College, Hong Kong 1 8 

13-19 ธันวาคม 2560 Shanghai High School, China 2 9 
4-16 มกราคม 2561 Droste-Hülsshoff-Gymnasium, Germany 2 12 

16-27 มกราคม 2561 St. Antonius Gymnasium, Germany 2 11 
22-29 มกราคม 2561 John Monash Science School, Australia 2 7 
22-27 มกราคม 2561 Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan 2 3 
25 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2561 Waseda University Honjo Senior High School, Japan 1 8 

◊ การไปรวมโครงการแลกเปล่ียนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 9 45 

2-15 ตุลาคม 2560 Droste-Hülshoff-Gymnasium สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมน ี 2 10 
3-10 ตุลาคม 2560 G.T. (Ellen Yeung) College  

เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
1 8 

9-15 ตุลาคม 2560 Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน  2 9 
10-16 ตุลาคม 2560 Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี 2 10 
19-25 มีนาคม 2561 National University of Singapore High School of Mathematics and 

Science สาธารณรัฐสิงคโปร  
2 8 

 

1.4 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 งานบริการวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
ปงบประมาณ 2561  ดังนี้  1) การพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  2) กิจกรรมขยายผลองค
ความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  3) 
กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการใหกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ 4) กิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก  โดยไดมีปฎิทินในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

ศ. 
22 ธ.ค. 60 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีใช Tele conference : AcuLearn” ครั้งท่ี 1 

พฤ. 
28 ธ.ค. 60 

สาขาวิชาคณติศาสตรนํารองการใช Tele conference กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เวลา 9.00-12.00 น 

ศ. 
19 ม.ค.61 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรวมกับ สพฐ จัดประชุมสรางความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียน สพฐ รุน 1 รุน 2 
และ รุน 3 (รวม 24 โรงเรยีน) ในการเตรียมพรอมเขารบัคัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผล รุนท่ี 2 

ส.  
3 ก.พ. 61 

โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัดและจดัทําหลักสูตรอบรม  
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

ศ. 
7 ก.พ. 61 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีใช Tele conference : AcuLearn” ครั้งท่ี 2 

ส. - อา. 
24-25 ก.พ. 61 

โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมวิทยากรศูนยขยายผล 12 ศูนย ครั้งท่ี 1  
(4 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) 

ส. - อา. 
17-18 มี.ค. 61 

โรงเรียนท่ัวไป อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 
(ทุกสาขาวิชา / ฝาย) 

พ. - ศ. 
21-23 มี.ค. 61 

โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคนิควิธีการจดัการเรยีนการสอน ครั้งท่ี 1  
(5 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร) 

จ. - พ. 
26-28 มี.ค. 61 

โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคนิควิธีการจดัการเรยีนการสอน ครั้งท่ี 2  
(5 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร) 

มี.ค.-พ.ค. 61 โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย 
ติดตามการจดัอบรมครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 1  โดยการลงพ้ืนท่ี / วีดีโอคอนเฟอเรนซ 

พฤ. – ศ. 
26-27 เม.ย. 61 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เน้ือหาและวิธีการจัดการเรยีนการสอน ม. 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  
รายวิชาพ้ืนฐาน : ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
รายวิชาเพ่ิมเติม : คณิตศาสตร  

พฤ. – ส. 
26-28 เม.ย.61 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เน้ือหา วิธีการจัดการเรยีนการสอนและการทําแบบทดสอบ ม. 4 ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2561 (นํารอง : เรื่องการทําแบบทดสอบ)  
รายวิชาพ้ืนฐาน : ชีววิทยา  

พ.ค. – ม.ิย. 61 โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5 เดินทางติดตามการดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 1 
ส. - อา. 

16-17 มิ.ย.61 
โรงเรียนท่ัวไป   
อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 2 
(ทุกสาขาวิชา / ฝาย) 

พฤ.  
21 มิ.ย. 61 

ไปเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  
และโรงเรียนสามโกวิทยาคม รวมกับ สํานักงบประมาณ 

ศ. 22 มิ.ย. 61 จัดประชุมสรางความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง 
ส. – อา. 

23-24 มิ.ย. 61 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนท่ี 1 วิชาชีววิทยา ม.4  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
- บุคลากรครู จํานวน 10 คน ไปเปนผูเช่ียวชาญในการคดัเลือกขอสอบกลางภาคและปลายภาค 

ภาคเรยีนท่ี 1 จํานวน 15 รายวิชา ของกลุมโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง  
ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัดนนทบุร ี

ก.ค. – ส.ค. 61 โครงการ สพฐ. รุน 4 + รุน 5 เดินทางติดตามการดําเนินโครงการ ครั้งท่ี 2 
ส. - อา. 

1-2 ก.ย. 61 
โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมวิทยากรศูนยขยายผล 12 ศูนย ครั้งท่ี 2 
(4 สาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) 

ต.ค. 61 โครงการศูนยขยายผล 12 ศูนย 
ติดตามการจดัอบรมครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2 โดยการลงพ้ืนท่ี / วีดีโอคอนเฟอเรนซ 
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2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย 
ในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :   
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2560   

 นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560  รวมจํานวน 13 คน จาก 8 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 3 เหรียญ
ทอง  5  เหรียญเงิน  4  เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
ไดเขา
รวม 

ฟสิกส 1 - - - 

เคม ี 1 1 - - 

ชีววิทยา - - 2 - 

คอมพิวเตอร - 1 1 - 

ภูมิศาสตร - - 1 1 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ - 1 - - 

ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 1 - - - 

วิทยาศาสตรโอลิมปก ระดับ ม.ตน - 2 - - 

รวม 3 5 4 1 

 

สาขาวิชา  

(จํานวนผูแทนท้ังหมด) 
วันท่ีแขงขัน สถานท่ีแขงขัน นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทน 

เคมี (4) 6-15 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
จังหวัดนครปฐม 

1. นายปภาภัทร  ดิสนีเวทย (เหรียญทอง) 
2. นายบวรทัต บุญรักษ (เหรียญเงิน) 

ฟสิกส (5) 
16-19 กรกฎาคม 
2560 

เมืองยอรคจาการตาร  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

1. น.ส.ธิษณาพร  มุงมีพฤทธิ์ (เหรียญทอง) 

ชีววิทยา (4) 23-30 สิงหาคม 2560 เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจกัร 
1. น.ส.จุฑารัตน  อริยะดํารงคขวัญ (เหรียญทองแดง) 
2. น.ส.สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ (เหรียญทองแดง) 

ภูมิศาสตร (4) 2-8 สิงหาคม 2560 กรุงเบลเกรด ประเทศเซอรเบีย 
1. น.ส.ณัฐณิชา  มานะบริบูรณ (เหรียญทองแดง) 
2. นายกนกพล  ไหมออน (เขารวมแขงขัน) 

ดาราศาสตรและฟสิกส
ดาราศาสตร (5) 

12-22 พฤศจิกายน 
2560 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

1. นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ (เหรียญทอง) 

คอมพิวเตอร (4) 
28 กรกฎาคม-4 
สิงหาคม 2560 

กรุงเตหะราน สาธาณรัฐอิสลาม
อิหราน 

1. นายภาวิน  พรองเผาพันธุ (เหรียญทองแดง) 
2. นายอรัญชย  วงศพรอมมูล (เหรียญเงิน) 

วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศ (4) 

22-29 สิงหาคม 2560 เมืองโกดดาซูรื สาธารณรัฐฝร่ังเศส 1. นายจิรภัทร  วัฒนเรืองโกวิท  (เหรียญเงิน) 

วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระดับ ม.ตน (6) 

3-12 ธันวาคม 2560 
เมืองอารเนม-ไนเมเกน ประเทศ
เนเธอรแลนด 

1. นายนิปุณ  มังคะจา (เหรียญเงิน) 
2. นายกิตติพัฒน จันทรศรี (เหรียญเงิน) 
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 (2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2561 
  นักเรียนผูแทนศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับการคัดเลือกเขา
แขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2561  รวมจํานวน 42 คน  
จาก 7 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 17 เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน  9  เหรียญทองแดง  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส 2+1* 2 1 - 

เคม ี 2* 4 - - 

ชีววิทยา 3 2 1 - 

คณิตศาสตร - 2+1* 2 1 

คอมพิวเตอร 1 1* 4 - 

ภูมิศาสตร 5 1 - - 

ดาราศาสตร 1+2* 2 1 - 

รวม 12+5* 14+1* 9 1 
  

 หมายเหตุ : * นักเรียนโรงเรียนกําเนิดวิทยซึ่งอยูในศูนยโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
 

 (3) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2561  
 นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2561  รวมจํานวน 9 คน จาก 5 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 1 
เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส - 1 - - 

ชีววิทยา - 2 - - 

คณิตศาสตร 1 - - - 

ภูมิศาสตร - - 3 - 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ - 2 - - 

รวม 1 5 3 - 
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สาขาวชิา  
(จํานวนผูแทน

ทั้งหมด) 
วันที่แขงขัน สถานที่แขงขัน นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทน 

คณิตศาสตร (6) 3-15 กรกฎาคม  2561 
ณ เมืองคลูช นาโปกา  
ประเทศโรมาเนีย 

1. นายปพน  ละเภท (เหรียญทอง) 

ชีววิทยา (4) 13-23 กรกฎาคม 2561 
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน 

1. นายปารีส  นิลทลักษณ (เหรียญเงิน) 
2. น.ส.รุจีรดา  วิโรจนานุวัฒน (เหรียญเงิน) 

ฟสิกส (5) 20-30 กรกฎาคม 2561 
ณ กรุงลิสบอน  
สาธารณรัฐโปรตุเกส 

1. นายอิทธิพัทธพล  ชยัพัฒนาการ (เหรียญเงิน) 

ภูมิศาสตร (4) 
30 กรกฎาคม -  
8 สิงหาคม 2561 

ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา 
1. นายวัชรพงษ  วงษแกว (เหรียญทองแดง) 
2. น.ส.ขวัญลดา  ศรีจอมขวัญ (เหรียญทองแดง) 
3. น.ส.สลิล อําพนนวรัตน (เหรียญทองแดง) 

วิทยาศาสตรโลก
และอวการ (8) 

8-17 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ประเทศไทย 

1. นายภัสชกพันธ  สายชล (เหรียญเงิน) 
2. นายกฤษณะ  สุภาวี (เหรียญเงิน) 

 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

2.2.1 การรวมนําเสนอโครงงานในฐานะผูแทนประเทศไทย ในงาน i-CREATe 2017  
  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผูพัฒนาโครงงาน “Ambient Detector” 
จํานวน 3 คน คือ นายอรัญชย  วงศพรอมมูล  นายปุณญภัส  สินปญญาเลิศ  และนางสาวเพชรประกาย  ศิริเผาสุวรรณกุล 
โดยมี นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ์  เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ไดมีโอกาสนําเสนอโครงงานตอหนาพระพักตรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินรวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
เร่ือง วิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก คร้ังที่ 11 (11th International Convention on 
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2017) ระหวางวันที่  22-24 สิงหาคม 2560 ณ 
Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน 

2.2.2 งานประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร ระดับชาติ ประจําป 2560 
  โครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ควารางวัลนําเสนอดีเดนและรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ระดับเยาวชน 
อายุไมเกิน 18 ป ภายใตโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตรระดับชาติ ประจําป 2560 "การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
คหกรรมศาสตรดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.2.3 การประกวดสิ่งประดษิฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า (Thailand Junior Water 

Prize 2018) 
  การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา (Thailand Junior Water 
Prize 2018 : TJWP2018) เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร จัดโดย สถาบันสงเสริม 
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใตแนวคิด“นวัตกรรมการอนุรักษน้ําสูความยั่งยืน” (Water 
Conservation Innovation toward Sustainability) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมในการแกปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในทองถ่ิน รูจักอนุรักษทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับสังคม 
  โครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เร่ือง การกําจัดสียอม เมทิลีนบลูในน้ําเสียโดย
แผนยางผสมตัวเรงปฏิกิริยา โฟโตคะตะไลซิส Cu2O/ZnO ของ นายพีรวิชญ เหลา ธนาสิน และ นางสาวพัชริญา 
ชวลิตจินดา โดยมี ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสาวสิริ
หทัย ศรีขวัญใจ ครูวิชาการ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน ไดรับรางวัลชมเชย 
รับโลรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท 
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2.2.4 โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาต ิ
 

กิจกรรม การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

1. The 7th e-Learning International Contest of 

Outstanding New Ages (The 7th e-ICON World 

Contest) 

วันที่ 17-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ Ulsan National Institute of Science and 

Technology สาธารณรัฐเกาหลี 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร  

 

 - ไดรับรางวัล Best Creativity Award 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายภูมิภพ สุวรรณภิชาติ 

  นายธีรภัทร สัตตบงกช 

  ทํารวมกับนักเรียนจากโรงเรียน Ulsan Science High 

School (USHS) 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นายฐิติณัฐ  นภาวรรณ 

 

2. Tsukuba Science Edge 2018 

วันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน 

โครงงาน Development of chemical sensor for the direct 

detection of nitrate ions in freshwater environments 

 - ไดรางวัล 1st Prize Award (English Poster Presentation) 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายชลภัทร  วรงคชยกุล 

  นางสาวอิน ตั้งสถิตชัย 

  นางสาวชลิดา  หฤหรรษพงศ 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร.อุษา จีนเจนกิจ 

3. 19th International Elementz Science Research 

Conference and Exhibition การแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตรภาคโปสเตอร จัดข้ึนภายใตหัวขอ “Brave 

New World : Ideas that transform lives” 

 

วันที่ 8-12 เมษายน 2561 

ณ Anderson Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร 

โครงงาน “The removal of methylene blue in water by 

photocatalyst on rubber support” 

 - ไดรางวัล เหรียญทอง 

 - เจาของโครงงาน : 

  นางสาวพัชริญา ชวลิตจินดา 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ 

 โครงงาน “A novel sensor for determining nitrate ion in water” 

 

 - ไดรางวัล เหรียญทอง 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายชลภัทร วรงคชยกุล 

  นางสาวชลิดา หฤหรรษพงศ 

  นางสาวอิน ตั้งสถิตชัย 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร. อุษา จีนเจนกิจ 

 โครงงาน “Developing program to detect human using 

information in video with deep learing” 

 

 - ไดรับรางวัล เหรียญทอง 
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 - เจาของโครงงาน : 

  นางสาววรวิสรา โลหะนิมิต 

  นางสาวธัญพิมล บัวมณี 

  นางสาวสริตา โยกุล 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน 

 โครงงาน “Biological control of water lettuce (Pista stratiotes L.) 

using Isolating plant pathogenic fungi” 

 

 - ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

 - เจาของโครงงาน : 

  นางสาวเปมิกา ธีรเนตร 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร. อรวรรณ ปยะบุญ 

 โครงงาน “Detection of abandoned objects in surveillance video 

using machine learning to prevent bombing situations” 

 

 - ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

 - เจาของโครงงาน :  

  นางสาวณฐมน พลวิชัย 

  นายวิศรุต  อุดมศิลป 

  นายเสนางคบดี มณีศิลป 

 - อาจารยที่ปรึกษา : นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ ์

4. IDEX 2018 : Innovation, Design, Engineering 

eXchange 

 

วันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2561 

ณ Anglo-Chinese School (Independent)  

สาธารณรัฐสิงคโปร 

โครงงาน “One4Alz: Alzheimer patient care assistant application” 

 

 - ไดรับรางวัลระดับ Gold (รับเงินรางวัล 500 SGD) 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายกฤษฎ ชั้นพรภักดี 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ ์

 

5. การประชุมนานาชาตินักวทิยาศาสตรรุนเยาว 

(International Conference of Young Scientists: 

ICYS) คร้ังที่ 25 

 

วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2561 

ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอรเปย 

โครงงาน “A Combinatorial Proof of The Chinese Remainder 

Theorem over Gaussian Integers” 

 

 - ไดรับรางวัลชมเชย (Oral Presentation) 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายพีรวัส  ศรีบุรี 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร.ธรรมนูญ  ผุยรอด 
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6. The 18th Kolmogorov Reading International 

Science Conference  

 

วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ The Advanced Education and Science Center 

(AESC) of Moscow State University (Kolmogorov 

School) กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย 

โครงงาน “The effects of anticancer drugs on the motility of 

cholangiocarcinoma cell line” 

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

- เจาของโครงงาน : 

 นายศุภณัฐ ตั้งใจรักการดี 

 นายมีนธดา  วิษณุโยธิน 

 นายภัทระ  ภัทรวรธรรม 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวสถาพร  วรรธณวิจารณ 

 โครงงาน “Removal of phenol catalyzed by peroxidase from 

water hyacinth” 

- ไดรับรางวันเหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวปยมน  ทรงพานิช 

 นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 

 โครงงาน “Salt stress alleviation of rice seeding using ammonium 

nitrate” 

- ไดรับรางวัลชมเชย 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวธัญชนก ไกรพิทักษกุล 

 นางสาวดวงสุรีย แซแต 

 นางสาวปุณยพร อภิธนวิทย 

- อาจารยที่ปรึกษา 

 ดร.บัวหลวง  ฝายเยื่อ 

7. The 14th International Student Science Fair 2018 

(ISSF2018) 

 

วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ IIlinois Mathematics and Science Academy 

(IMSA) รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา 

โครงงาน “Removal of lead(II) ion from consuming water using a 

fabricated water filter for home use” 

 - ไดรับรางวัล The Most Ambitious Award 

 - เจาของโครงงาน : 

  นางสาวปพิชญา  จันทรผอง 

  นางสาวปณฑารีย  สอดโคกสูง 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 

8. The 4th ASEAN Student Science Project 

Competition : ASPC 2018 

 

วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการพิพิธภัฑ

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ

โครงการ “วิธีการยืนยันตัวตนบุคคลโดยใชคลื่นสมองที่ถูกกระตุนดวยวิธีการ

มองเห็น” (EEG-based person authentication method with deep 

learning using visual stimulation) 

 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ (First Prize) ในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 

(Physical Science) 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายศุภวิชญ  ผึ้งแดง 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน 
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9. Global Leadership Link 2018 

 

วันที่ 20-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ National University of Singapore  

สาธารณรัฐสิงคโปรค 

โครงงาน “Brainwave authentication program using proper visual 

stimulation and deep learning algorithm for processing” 

 - ไดรับรางวัล Futuristic Award จากการนาํเสนอโครงงาน 

ภาคบรรยาย 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายธีรภัทร  สัตตบงกช 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน 

 โครงงาน “The Effects of Anticancer Drugs on Motility of 

Cholangiocarcinoma (CCA) Cell Lines” 

 - ไดรับรางวัล 2nd Prize จากการนําเสนอโครงงานภาคโปสเตอร 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายมีนธดา  วัฒนารักษ 

  นายศุภณัฐ  ตั้งใจรักการดี 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารย 

10. The 7th Shanghai International Youth Science & 

Technology Expo 2018 and “Science & 

Technology Stars of Tomorrow” Invitational 

Tournament (SIYST Expo 2018) 

วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงงาน “Rubber/aerogel composite as shock absorptive and 

thermal protective coating” 

 - ไดรับรางวัล the “Third Prize of Showcase of Students’ 

Scientific Creation Work” 

 - เจาของโครงงาน :  

  นางสาวนีรชา  เทพกัญญาเมศร 

  นายธนภัทร  ทางรัตนสุวรรณ 

  นายธีรภัทร  จินดาวิมลเลิศ 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  ดร. ศราวุทธ  แสงอุไร 

 โครงงาน “Automatic rotating clothes hanger” 

 - ไดรับรางวัล the “Third Prize of Showcase of Students’ 

Scientific Creation Work” 

 - เจาของโครงงาน : 

  นายสิรภพ  นาคะวัจนะ 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นายวีรวุฒิ  เทียนขาว 

11. Water is Life, The Local Approach 

 

วันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ Shibuya Senior School และ Makuhari Senior 

High School ประเทศญี่ปุน 

โครงงาน “The efficiency of mushroom and fungi isolated from 

soil and effluent for decolonization red reactive dye ” 

 - ไดรับรางวัล the 2nd Place ประเภท Biodiversity 

 - เจาของโครงงาน : 

  นางสาวชุติผะดา  นลวชัย 

  นางสาวกรกนก  สมสายผล 

  นายชายชาญ  พิทักษชัยดํารงค 

 - อาจารยที่ปรึกษา : 

  นางสาวภัทรญา  กลิ่นทอง 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอ่ืน ๆ 
 

กิจกรรม รางวัลที่ไดรับ 

1. การแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 9  
 
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร 
และทุนการศกึษา จํานวน 7,000 บาท 
- นายกรรธศรณ หอพัตราภรณ 

◊ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รับเกียรติบัตร พรอม
ทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท 
- นายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา 
- นายธกร  วิจิตรบรรจงดี 

◊ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร  
พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท 
- นางสาวสลิน อําพนนวรัตน 
- นายภัทรพล ทินมณี 

2. การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 12  
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร
และทุนการศกึษา จํานวน 7,000 บาท  
- นายอรัญชย  วงศพรอมมูล 

◊ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รับเกียรติบัตร พรอม
ทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท 
- นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ 

◊ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร  
พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท 
- นางสาวณฐมน พลวิชัย 

3. การแขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คร้ังที่ 20 
 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท  
- นายปณิธิ วนศิริกุล 
- นายชลภัทร  วรงคชยกุล 
- นางสาวสวิตา  ทวีอมรรัตน 

◊ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตร 
- นายพันธิน  พินทุสรชัย 
- นายภัทร  ภัทรวรธรรม 
- นายเสนางคบดี มณีศิลป 

4. การแขงขันตอบปญหาความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 
 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
วัดมหาสวัสดิน์าคพุฒาราม 

◊ รางวัลชนะเลิศ  รับโลรางวัล   
พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 
- นายภูวพัศ  เทียมจรรยา 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับโลรางวัล  
พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 
- นายศิกษก ชิตรัตถา 

◊ รางวัลชมเชย  รับโลรางวัล  
พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 
- นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร 

5. การแขงขันตอบปญหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย คร้ังที่ 21 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

◊ รางวัลชนะเลิศ  รับโลพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พรอมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท 
- นางสาวอภิษฎา  สมใจ 
- นางสาวสริตา  คงเมือง 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

 

สรุปประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. โรงเรียนศูนยเครือขายขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ไดรับการพัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง  
(https://www.youtube.com/watch?v=frpKS43SU0c&t=23s) 

2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดรับความรูจากการเขารวมอบรมความรูทาง
วิชาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

3. ผูบริหารและครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง ไดรับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเทียบเทาโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา 

4. ผูบริหาร นักวิชาการ ครู ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผูสนใจ จากสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ 
ที่มาศึกษาดูงาน ไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และองคความรูตาง ๆ เพื่อนําไปพัฒนาหนวยงานหรืองาน
ที่เก่ียวของตอไป 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ชื่อองคการมหาชน     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    (องคการมหาชน) 
  

1. กลไกการบริหารจัดการเร่ืองรองเรียนภายในและภายนอกขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 
(โปรดกาเครื่องหมาย √) 

หมายเหตุ 
ไมมี มี 

ภายนอก 

 

√ 

- ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล กําหนดใหมี
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองทุกขและวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งลงโทษ 

- คณะกรรมการอุทธรณฯ ชุดปจจุบันเปนชุดรักษาการตามคณะกรรมการบริหารฯ  
- โรงเรียนมีกลองรับความคิดเห็นจากทุกฝาย โดยผูอํานวยการเปนผูรบัผิดชอบกลองรับ

ความคิดเห็นดังกลาว 
- โรงเรียนเปดรับขอรองเรียนทางโทรศัพท โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส รวมถึงทาง 

Social Media ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียดตาง ๆ ไดทางเว็บไซต
ของโรงเรียน 

ภายใน 

 

√ 

 
 

2. จํานวนเร่ืองรองเรียน ขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมดขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เร่ืองรองเรียนภายในองคกร เร่ืองรองเรียนภายนอกองคกร 

จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด  
(เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียน 
ท่ีพิจารณายุติแลว (เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด  
(เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียน 
ท่ีพิจารณายุติแลว (เร่ือง) 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขอทักทวงหรือขอสังเกตจากผูสอบบัญชี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 

รายละเอียดขอสังเกต/ขอทักทวง จาก สตง.   
(หรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สตง.ใหเปนผูสอบบัญชขีององคการมหาชน)   

การดําเนินการขององคการมหาชน ตอขอสังเกต/ขอทักทวง ของ สตง. 
(หรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สตง.ใหเปนผูสอบบัญชขีององคการมหาชน) 

1. การตรวจสอบงบการเงิน พบวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีประกาศโดยกระทรวงการคลัง 

2. การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน พบวา  โดยรวมโรงเรยีนฯ มีการใชจายเงิน
และการจายซื้อทรัพยสินเพ่ือกิจการของโรงเรียนจริง และเปนไปตามกรอบนโยบายท่ี
โรงเรียนไดวางไว 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการควบคุมภายใน ในการ
บริหารงานอยูในเกณฑดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน ท้ังดานเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ดานการบันทึกบัญชี ดานภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดานเงินยืมทดรอง ดานการ
สับเปลี่ยนหนาท่ีของเจาหนาท่ี ดานการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับนโยบายการบัญชีของ
โรงเรียน 

- 

 
 

4. ขอสังเกตหรือขอทักทวงจากผูสอบบัญชี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
  

รายละเอียดขอสังเกต/ขอทักทวง จาก สตง.   
(หรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สตง.ใหเปนผูสอบบัญชขีององคการมหาชน)   

การดําเนินการขององคการมหาชน ตอขอสังเกต/ขอทักทวง ของ สตง. 
(หรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สตง.ใหเปนผูสอบบัญชขีององคการมหาชน) 

ไมม ี - 

 
หมายเหตุ : โปรดแนบหนังสือผลการสอบบัญชี จาก สตง. หรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สตง.ใหเปนผูสอบบัญชีขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561 
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