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ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 



 - ก - 

คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ 2562  

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ 
12 เดือน (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62) ปงบประมาณ 2562 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวใน 
คํารับรองและขอเสนอแนะเพิม่เติมของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2562 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  2562 



สารบัญ 
 

            หนา 
คํานํา              ก 
ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       ข-ค 
 แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ                      1 
 สวนที่ 1 : การประเมินองคการมหาชน                    
 ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชาการ                     2 
 รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                 5 
 สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ           8 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด องคประกอบที่ 1-5                  

องคประกอบท่ี 1 Functional Based 
1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career    10 
1.1.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน     12 

1.2 รอยละของจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวด  
ในระดับนานาชาต ิ           13 

1.3 การพัฒนารูปแบบวดีีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ      
1.3.1 จํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรู 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ        15 

1.3.2 จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน     17 
1.4 ผลสาํเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผล 

องคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด        19 
 
องคประกอบท่ี 2 Agenda Based           
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรูความเขาใจแกประชาชน    26 

2.1.2 รอยละการชี้แจงประเดน็ขาวทีท่ันตอสถานการณ       31 

องคประกอบท่ี 3 Area Based          - 
 
 



องคประกอบท่ี 4 Innovation Based           
4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพฒันาการใหบริการ     32 

4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ       34 

4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ         38 
4.4 นวัตกรรมการสรางความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยในการที่จะใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับอาชีพนักวจิัยมากข้ึน         58 

องคประกอบท่ี 5 Potential Based  
5.1 การจัดทําและดําเนนิการตามแผนการพัฒนาองคกรและ 

บุคลากรแบบกาวกระโดด          66 
 

 สวนที่ 2 : การประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน                  
 ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชาการ                              85 
 รายละเอียดประกอบการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561               87 
 สรุปผลการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ           89 
 รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดของผูอํานวยการ                 

องคประกอบที่ 2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการ (Performance) 
2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชน     

2.1.1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       90 
2.1.1.2 การวางกลยุทธในการบริหารงานบุคคล       91 
2.1.1.3 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก     93 
2.1.1.4 การสรางความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง       94 

2.1.2 การประเมินองคกร         
2.1.2.1 การดําเนินการตามตัวชีว้ัดสาํนกังาน ก.พ.ร.     - 

2.1.3 งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายงาน        
2.1.3.1 การจัดทาํแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรชาต ิ        95 
 

องคประกอบท่ี 2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 
1) ภาวะผูนํา          96 
2) วิสัยทัศน          98 
3) การวางกลยุทธ         99 
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน       100 
5) การควบคุมตนเอง        101 
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน      102 

 สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562      103 
 กลไกการบริหารจดัการเร่ืองรองเรียน       123 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 
- ข - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง พ.ร.ฎ. ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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                   324.1193  ลานบาท 
รายได                             13.232   ลานบาท 
เงินทุนสะสม                   24.0960   ลานบาท 
อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  204/173         
คาใชจายดานบุคลากร         114.1151 ลานบาท 
งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงนิ 
(ประกอบดวย เงินอุดหนนุ + เงินสะสม + รายได) 
                                  361.4473  ลานบาท 
สัดสวนคาใชจายดานบคุลากร 
                                     รอยละ 31.57 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรรมการ 1. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
กรรมการโดยตําแหนง 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ  
รักษาการ) 

- 27 พ.ค. 2566 

3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
(นายเดชาภิวฒัน  ณ สงขลา) 

- 27 พ.ค. 2566 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(นายสุเทพ ชิตยวงษ) 
- 27 พ.ค. 2566 

5. ผูอํานวยการสถาบนัสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจาํนงค) 

- 27 พ.ค. 2566 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

วิสัยทัศน 
    เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นําระดบันานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจยัและนปัระดิษฐคิดคน ที่มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงมั่นพัฒนาประเทศชาต ิ

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิมงคลนาวิน 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
8. ดร. สัมพันธ ศิลปนาฎ 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
9. ศาสตราจารยสุรเดช หงสอิง 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 

10. ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสทิธิ์วัฒนกุล 28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
กรรมการและ
เลขานุการ 
(ผูอํานวยการ) 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2566 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 
 

การประเมินองคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
 

รอบการประเมิน วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2562 
 

องคการมหาชน 
Functional 

Based 
Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน ITA 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    -    - 

 

ชื่อผูอํานวยองคการมหาชน 

Performance 

Competency 
สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน ITA 
สัญญาจาง 

การประเมิน
องคกร 

งานที่
คณะกรรมการ

มอบหมาย 

ผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ      - 
 

สรุปรายงาน ณ 30 กันยายน 2562 
 

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 …………………....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

          (ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล) 
         ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
         (ผูประเมิน) 
             วันที่  12 ตุลาคม 2562 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

หนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

Functional 
Based 

Agenda 
Based 

Area 
Based 

Innovation 
Based 

Potential 
Based 

สรุปผลประเมิน
องคการมหาชน 

คะแนน 
ITA 

  -    94.45 

 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ  
(ผลการประเมิน

รายองคประกอบ) 
1. Functional 

Based 
1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   สูงกวาเปาหมาย 

 1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับ STEM Career 

รอยละ   98    
(232/236 คน) 

รอยละ 98  
(232/236 คน) 

()  

 1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

รอยละ 12  
(29 คน) 

รอยละ13.55 
(32 คน) 

()  

 1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาติ 

รอยละ 66.67  
(2/3 ของโครงงาน
ท่ีสงเขาประกวด

ท้ังหมด) 

รอยละ 74.07 
(20/27 โครงงาน) 

  

 1.3 การพัฒนารปูแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการ
เรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษา
เรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขาย
และผูสนใจ 

    

 1.3.1 จํานวนส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิป
ออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและ
ผูสนใจ 

26 หัวขอ 28 หัวขอ ()  

 1.3.2 จํานวนผูเขาชมส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอ
คลิปออนไลน 

14,200 ครั้ง 13,950 ครั้ง ()  

 1.4 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียน
เครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

รอยละ 75  รอยละ 90.64   

2 Agenda 
Based 

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน    สูงกวาเปาหมาย 

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง 
ความรูความเขาใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ100 () 

 2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวท่ีทันตอ
สถานการณ 

รอยละ 100 ไมมีประเด็นสําคัญ
ตองชี้แจง 

()  

3 Area Based - 
 

- - -  
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ  
(ผลการประเมิน

รายองคประกอบ) 
4 Innovation 

Based 
4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ

พัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และ
องคการมหาชนเสนอ

รายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล

การสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ตอ
คณะกรรมการองคการ

มหาชนภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

รอยละ 85.60   สูงกวาเปาหมาย 

 4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอยละ 96  รอยละ 100   

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

 4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององคการมหาชน 

• การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการท่ี
จะใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
อาชีพนักวิจัยมากขึ้น 

- มีหองปฏิบัติการ
วิจัยเทียบเทากับ
หนวยงานวิจยัใน
ระดับอุดมศึกษา 
อยางนอย 1 
หองปฏิบัติการ  

- มีสวนรวมกับ
นักวิจยัภายนอก
อยางนอย 2 
ผลงาน 

- มีหองปฏิบัติการ
วิจัยเทียบเทากับ
หนวยงานวิจยัใน
ระดับอุดมศึกษา 
จํานวน  1 หอง 
ปฏิบัติการ  

- มีสวนรวมกับ
นักวิจยัภายนอก 
จํานวน 2 ผลงาน 

  

 • การเปดหลักสูตร Honor Program ดาน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับ STEM Career รวมกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

- มี Honor 
Program ดาน
สาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับ STEM 
Career รวมกับ
มหาวิทยาลัยของ
รัฐ อยางนอย 1 
หลักสูตร 

มี Honor Program 
ดานสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับ STEM 
Career รวมกับ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี จํานวน  

1 หลักสูตร 

  

5 Potential 
Based 

การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาองคกร
และบุคลากรแบบกาวกระโดด  

•  การสงเสริมการทํางานรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. และโรงเรียน
ในโครงการ วมว. 

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

 สูงกวาเปาหมาย 
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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 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายละเอียดประกอบการประเมินองคการมหาชนตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการฯ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผาน 
ไม

ผาน 
1. ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจํา งานตาม
หนาท่ีปกติ หรืองาน
ตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบหลัก 
(วัตถุประสงคการ
จัดต้ังองคการ
มหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional 
Based) 

1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอในสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับ STEM Career 

รอยละ 98 (232คน) รอยละ 98 
(232 คน) 

 - 

1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

รอยละ 12  (29 คน) รอยละ 13.55  
(32 คน) 

 - 

1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี
ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ 

รอยละ 66.67  
(2/3 ของโครงงานท่ี

สงเขาประกวด
ท้ังหมด) 

รอยละ 74.07 
(20/27 

โครงงาน) 

 - 

1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

    

1.3.1 จํานวนส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน
ตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ือการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียน
เครือขายและผูสนใจ 

26 หัวขอ 28 หัวขอ  - 

1.3.2 จํานวนผูเขาชมส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิป
ออนไลน 

14,200 ครั้ง 13,950 ครั้ง -  

1.4 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายใน
การขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. 
ในจังหวัด  

รอยละ 75  รอยละ 90.64  - 

2 ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร 
แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ (Agenda 
Based) 

 
 
 
 

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน     

2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง ความรู
ความเขาใจแกประชาชน 

รอยละ 100 รอยละ 100  - 

2.1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นขาวท่ีทันตอสถานการณ รอยละ 100 ไมมีประเด็น
สําคัญตอง

ชี้แจง 

 - 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

                                                                                                    

                                                                                                                  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 6 -  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผาน 
ไม

ผาน 
3 ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด หรือ
การบูรณาการการ
ปฏิบัติงานหลาย
พ้ืนท่ีหรือหลาย
หนวยงาน (Area 
Based) 

- - - - - 

4 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน 
งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบริการ
ประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ 
(Innovation 
Based) รวมท้ังการ
กํากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ
เพ่ือไปสูระบบ
ราชการ 4.0 

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ 

รอยละ 80 และองคการ
มหาชนเสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผล

การสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตอคณะกรรมการองคการ

มหาชนภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอยละ 85.60   - 

4.2 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอยละ 96  รอยละ 100  - 

4.3 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 4 คะแนน ก.พ.ร.
ประเมิน 

- - 

4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององคการมหาน 

• การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการท่ีจะให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพนักวิจัยมาก
ขึ้น 

- มีหองปฏิบัติการวิจยั
เทียบเทากับหนวย
งานวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา 
อยางนอย 1 
หองปฏิบัติการ 

- มีสวนรวมกับนกัวิจยั
ภายนอกอยางนอย 2 
ผลงาน 

- มีหอง 
ปฏิบัติการวจิัย
เทียบเทากับ
หนวยงานวิจัย
ในระดับ 
อุดมศึกษา 
จํานวน 1 
หองปฏิบัติการ 

- มีสวนรวมกับ
นักวิจัยภายนอก 
จํานวน 2 
ผลงาน 

 - 

• การเปดหลักสูตร Honor Program ดานสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับ STEM Career รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 

- Honor Program 
ดานสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวกับ STEM 
Career รวมกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
อยางนอย 1 หลักสูตร 

มี Honor 
Program ดาน
สาขาวิชาที่
เกี่ยวกับ STEM 
Career รวมกับ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี  
จํานวน 1 
หลักสูตร 
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องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผาน 
ไม

ผาน 
5 ศักยภาพในการ

ดําเนินการของ
องคการมหาชนตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (Potential 
Based)  

5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรแบบกาวกระโดด  

• การสงเสริมการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. และ
โรงเรียนในโครงการ วมว. 
 

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคกร

และบุคลากร  
รอยละ 100 

ดําเนนิการตาม
แผนพัฒนา
องคกรและ
บุคลากร  

รอยละ 100 

 - 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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สรุปผลการประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

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 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career โรงเรียน
ดําเนินการไดตามเปาหมาย รอยละ 98 และตัวชี้วัดรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย รอยละ 13.55 เนื่องจากโรงเรียนมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่มี
เนื้อหาเขมขน เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และมีการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็น
คุณคา ความสําคัญและความกาวหนาในการประกอบอาชีพทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
อนาคต  

(2) ตัวชี้วัดรอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับนานาชาติ  สามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย รอยละ 74.07 เนื่องจากการเสริมสรางลักษณะการทํา
โครงงานอยางมีระบบ นักเรียนไดรับการพัฒนาจากนักวิจัยที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย  
อีกทั้งโรงเรียนยังไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถทําโครงงาน งานวิจัยตามความสนใจของนักเรียน รวมกับนักวิจัย
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหโครงงานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน การสนับสนุน
สงเสริมใหนักเรียนนําผลงานไปนําเสนอในการวิชาการตาง ๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เปนการแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถ เพิ่มประสบการณและเปดโลกทัศนของนักเรียน ตลอดจน
เปนการสรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตัวเองอีกดวย  

  รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เปนการแสดงศักยภาพและพัฒนา
ความสามารถ เพิ่มประสบการณและเปดโลกทัศนของนักเรียน รวมถึงเปนการสรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับ
ตัวเองอีกดวย  

(3) ตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ โดยมีตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด คือ จํานวนสื่อการ
เรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
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ของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจ และตัวชี้วัดจํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน 
ดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากเปนพันธกิจสําคัญของโรงเรียนประการหนึ่ง คือการเปนโรงเรียนตนแบบ 
นํารอง และเผยแพรองคความรูในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีโครงการจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปตามสาระการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน และการศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนที่เปนเครือขายกับโรงเรียน รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 

(4) ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด โรงเรียน ซึ่งอยู
ระหวางการดําเนินการของ ส.พ.ฐ. โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามหลักภารกิจพ้ืนฐานไดสูงกวา
เปาหมาย 

2. ดานการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการตามภารกิจยุทธศาสตรได
ตามเปาหมาย 

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

4. ดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้ งการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดหลัก คือ (1) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย รอยละ 85.60 เนื่องจากผลสํารวจความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวมของ
ผูรับบริการในงานดานตาง ๆ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการดานการใหบริการของครูผูสอนในแตละรายวิชา และเจาหนาที่ผูใหบริการในแตละฝายงาน 
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว (2) ตัวชี้วัดรอยละของการเบิกจายตามแผน
ใชจายเงิน โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย รอยละ 100 เนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
เบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 
เปนตัวชี้วัดบังคับที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน และ (4) ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององคการมหาชน (4.1) การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การที่จะใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอาชีพนักวิจัยมากข้ึน (4.2) การเปดหลักสูตร Honor Program ดาน
สาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดย
ภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการไดตาม
เปาหมาย 

5. ดานศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชน ตามแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Based) 
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญคือ การจัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถดําเนินการดานการเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศไดตามเปาหมาย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

องคประกอบที่ 1 ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาํ งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based)  

 

ตัวชี้วัด 1.1 มูลคาเพิ่มทางสังคม : ผลสําเร็จของการสงเสริม จงูใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่เก่ียวกับ STEM Career 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีภารกิจพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ มกีารดําเนินการ

จัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยสนบัสนนุใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner และจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุนให
นักเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนให
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดศึกษา คนควา ทดลอง และฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานตามความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางดานวิทยาศาสตรตามหนวยงานวิจัย
ตางๆ และเชิญผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยดานคณติศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยีมาบรรยายพเิศษภายในโรงเรียน เพื่อ
สรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัยใหแกนักเรียน และชวยจุดประกายความคิดในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร อีก
ทั้งยังเปนการทําใหนักเรียนไดมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
อนาคต ซึ่งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอระดบัมหาวิทยาลัยของนักเรียนตอไป รวมทั้งเปนตัวปอนที่ดี
และเกงใหสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสรางบุคลากรชั้นยอดของประเทศ 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2562 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวกับ STEM Career รอยละ 98 
เปาหมายการประเมิน : 

มีจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวทิยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 
98  ( 232/236 คน) 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2562 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ประจําป
การศึกษา 2561 เขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จํานวน 232 คน จาก
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน คิดเปนรอยละ 98  

ทั้งนี้ มีนักเรียนจํานวน 2 คน เรียนดานอ่ืนๆ ไดแก  
- บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
- นิติศาสตร คณะนิติศาสตร  

และมีนักเรียนอีก จํานวน 2 คน ประสงคสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2563 
 
หมายเหตุ : 

           สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 : 
1.1.1. รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2561 ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร 

วิทยาศสาตรประยุกตและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.อุษา  จีนเจนกิจ 

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

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 
0-2826-7159 
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ตัวชี้วัด 1.1  มูลคาเพิ่มทางสังคม : ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1.2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีภารกิจพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ มีการดําเนินการ

จัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner และจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุนให
นักเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนให
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดศึกษา คนควา ทดลอง และฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานตามความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางดานวิทยาศาสตรตามหนวยงานวิจัย
ตางๆ และเชิญผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาบรรยายพิเศษภายในโรงเรียน เพื่อ
สรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัยใหแกนักเรียน และชวยจุดประกายความคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร อีก
ทั้งยังเปนการทําใหนักเรียนไดมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
อนาคต ซ่ึงเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนตอไป รวมทั้งเปนตัวปอนที่ดี
และเกงใหสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสรางบุคลากรชั้นยอดของประเทศ 

การศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใน
สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน สาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลกศาสตร/ดารา
ศาสตร เปนตน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2562 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน รอยละ 12 

 

เปาหมายการประเมิน : 
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน คิดเปนรอยละ 12 (29/236 คน) 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2562 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

ประจําปการศึกษา 2561 เขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 32 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 236 
คน คิดเปนรอยละ 13.55 

 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 

1.1.2 สรุปรายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.อุษา  จีนเจนกิจ 

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

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 
0-2826-7159 
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ตัวชี้วัดที่  1.2  รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

คําอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อฝกประสบการณในการคิด

วิเคราะห การศึกษาคนควา การทดลอง การทําวิจัย โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนสงเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร
เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนนําผลงานไปนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการตาง ๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสบการณ
และโลกทัศนของนักเรียน สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ รอยละของจํานวน
โครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ โดยเทียบจํานวนโครงงานทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลกับจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สงเขาประกวดในระดับ
นานาชาต ิ
เงื่อนไข : จํานวนโครงงานทีส่งประกวดตองมีข้ันต่ําไมนอยกวา 21 โครงงาน (กําหนดจากคาเฉลี่ยโครงงานที่สงประกวด
ในชวง 3 ป ที่ผานมา) 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ คิดเปนรอยละ 
66.67 (2/3 ของโครงงานที่สงเขาประกวดทั้งหมด) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ตั้งแต 1 ตุลาคม 256๑ – 3๐ กันยายน 25๖๒  มีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีเขารวมการประกวด จํานวนท้ังหมด  ๒๗  โครงงาน ซึ่งมีจาํนวนโครงงานท่ีไดรบัรางวัลในการประกวดโครงงานในระดับ
นานาชาติ จํานวน  ๒๐  รางวัล คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๗  รายละเอียด ดังน้ี 

๑) 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2018 และ 2nd KVIS-ISF ระหวางวันท่ี  
๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง จํานวน ๓ โครงงาน ไดรับ ๒ รางวัล 

๒) The Singapore International Science Challenge - International Student Science Fair 2019(SISC-
ISSF 2019)  ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 
๑ โครงงาน  ไมไดรับรางวัล 

๓) Tsukuba Science Edge 2019 ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญีปุ่น จํานวน ๒ 
โครงงาน ไมไดรบัรางวัล 

๔) IDEX 2019 : Innovation, Design, Engineering Exchange ระหวางวันท่ี ๓๑ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ 
Anglo-Chinese School (Independent)  สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน ๒ โครงงาน ไดรับ ๑ รางวัล 

๕) 20th International Elementz Science Research Conference and Exhibition ระหวางวันท่ี ๗ – ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ Anderson Serangoon Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน ๔ โครงงาน ไดรับ ๓ 
รางวัล 

๖) The 19th Kolmogorov Readings International Science Conference ระหวางวันท่ี ๕ – ๘ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ณ สหพันธรัฐรสัเซีย จํานวน ๔ โครงงาน  ไดรับ ๔ รางวัล 

๗) The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2019) ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ฟนิกซคอนเวนช่ันเซนเตอร มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน ๑ โครงงาน  
ไดรับ ๑ รางวัล 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 14 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

๘) The 29th Annual Sakharov Readings 2019 ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ Saint-
Petersburg Lyceum Physical Technical School สหพันธรัฐรสัเซีย จํานวน ๒ โครงงาน ไดรบั ๓ รางวัล 

๙) Korea Science Academy of KAIST Science Fair (KSASF 2019) ระหวางวันท่ี ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ 
Korea Science Academy of KAIST (KSA)  สาธารณรัฐเกาหลี จาํนวน  ๑ โครงงาน  ไดรบั ๒ รางวัล 

๑๐) Global Leadership Link 2019 ระหวางวันท่ี ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๓ โครงงาน  ไดรับ ๑  รางวัล 

๑๑) Global Leadership Link 2019  ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  จาํนวน ๔ 
โครงงาน  ไดรับ ๓ รางวัล 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 
1.2.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตาง ๆ ระดับ

นานาชาต ิ
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 
 2. นางสาวภัทรญา  กลิน่ทอง 
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7253 
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1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

ตัวชี้วัดที่  1.3.1   จํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

คําอธิบาย : 
สื่อการสอนเปนตัวกลางที่จะนําเนื้อหาสาระและประสบการณตาง ๆ จากผูสอนไปสูผูเรียนเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด

การเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความหมายของสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจนตรงตามที่
ผูสอนตองการ ชวยลดระยะเวลาในการเรียนและเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทั้งยังชวยสรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรูอีกดวย สื่อการสอนแตละประเภทตาง ๆ มีลักษณะเฉพาะและคุณคาในตัวเอง ในการใชสื่อการสอนนั้นผูสอน
จําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแตละชนิดเพื่อที่จะเลือกใชสื่อการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหาและบทเรียน วัตถุประสงคและผูเรียน นอกจากนั้นผูสอนยังตองมีการวางแผนอยางเปนระบบในการใชสื่อการสอน 
เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสทิธิภาพและใหผลการเรียนรูไดอยางมากที่สุด 

 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน คือจํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระ
การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจทั่วไป 
แตละสาขาวิชาจะผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปเพื่อการศึกษาดวยตนเอง รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนซึ่ง
จะสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
 

เปาหมายการประเมิน : 
จํานวนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ไมนอยกวา 26 หัวขอ  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมีการผลิตสือ่การเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนตามสาระ

การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 28 หัวขอ ประกอบดวย 
1) หัวขอเร่ือง สูตรฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของมมุ  สาขาวชิาคณิตศาสตรและวทิยาการ

คํานวณ  
2) หัวขอเร่ือง Intro to Python 1 : รูจักภาษาไพทอน เครื่องมือท่ีใช และการเขียนโปรแกรมคํานวณอยางงาย  
3) หัวขอเร่ือง Intro to Python 2: การเขียนโปรแกรมคํานวณ BMI และแปลผลอยางงายดวย if  
4) หัวขอเร่ือง Intro to Python 3: if statements 
5) หัวขอเร่ือง  Intro to Python 4: การเขียนโปรแกรมคํานวณคาโดยสารโดยใช if elif else 
6) หัวขอเร่ือง  Intro to Python 5: การเขียนโปรแกรมตรวจสอบดานของสามเหลีย่มโดยใช if และตัวดําเนินการ 

and 
7) หัวขอเร่ือง  โรงฝกงาน 
8) หัวขอเร่ือง คณิตศาสตรสําหรบัฟสิกส : เวกเตอร (เวกเตอร และเวกเตอรองคประกอบ)  
9) หัวขอเร่ือง คณิตศาสตรสําหรบัฟสิกส : เวกเตอร (การบวกลบเวกเตอร)  
10) หัวขอเร่ือง Curved light แสงเดนิทางเปนเสนตรงหรือเสนโคง ปรากฎการณทางธรรมชาติ  
11) หัวขอเร่ือง ชุดสาธิตการทดลองเรื่อง "Magnetic brake" 
12) หัวขอเร่ือง  เทคนิคการเตรยีมสารละลาย จากสารเคมีท่ีเปนของแข็งและการเจือจางสารละลาย 
13) หัวขอเรื่อง การสกัดสารไลโคปนจากซอสมะเขือเทศ 
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14) หัวขอเรื่อง A Development of Basic Spectroscope Kit 
15) หัวขอเร่ือง จําลองการนําไฟฟาของอากาศ ตอนท่ี 1 หลอดรังสีแคโทด แบบ Electrostatic 
16) หัวขอเร่ือง จําลองการนําไฟฟาของอากาศ ตอนท่ี 2 หลอดรังสีแคโทดแบบเงา และแบบ Machanical Effect 
17) หัวขอเร่ือง อธิบายการจําลองการนําไฟฟาของอากาศ โดยใชหลอดรังสีแคโทด 
18) หัวขอเร่ือง การบริหารกลามเน้ือหนาแขน Biceps 
19) หัวขอเร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล 
20) หัวขอเร่ือง การลอกรหัส (Transcription) 
21) หัวขอเร่ือง Images to Generate Meaningful Communication 
22) หัวขอเร่ือง Present Perfect Tense 
23) หัวขอเร่ือง สาธิตการเดินแบบข้ันพ้ืนฐาน สําหรับเดิน Fashion Show 
24) หัวขอเร่ือง Woodcut ภาพพิมพแกะสลัก 
25) หัวขอเร่ือง Violin Viola : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) 
26) หัวขอเรื่อง Harp : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) 
27) หัวขอเรื่อง Double Bass : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) 
28) หัวขอเร่ือง Cello : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) 

 
ทั้งนี้ไดมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนแลว ใน MWITS MEDIA ผานทางเวบ็ไซต 

https://media.mwit.ac.th/  

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.1 : 

1.3.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 
 2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.mwit.ac.th/
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1.3 การพัฒนารูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

ตัวชี้วัดที่  1.3.2  จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน 
คําอธิบาย : 

พันธกิจสําคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประการหนึ่งคือ การเปนโรงเรียนตนแบบนํารอง และเผยแพรองค
ความรูในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนมีโครงการจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ วีดีโอคลิปตามสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนที่เปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน คือจาํนวน IP หรือจํานวนคร้ังรวมในการเขาใชสื่อการเรียนใน
รูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่เผยแพรผานเว็บไซต ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
เปาหมายการประเมิน : 

จํานวนผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบคลิปออนไลน  ไมนอยกวา 14,200 คร้ัง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมีการผลิตสือ่การเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนตามสาระ

การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 28 หัวขอ และไดมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคลปิ
ออนไลนแลว ใน MWITS MEDIA ผานทางเวบ็ไซต https://media.mwit.ac.th/ โดยมีผูเขาชมสื่อการเรียนในรูปแบบคลิป

ออนไลน จาํนวน 13,950 จากจํานวนสื่อ 28 หัวขอ  ดังนี้  
1) หัวขอเร่ือง สูตรฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของมมุ  สาขาวชิาคณิตศาสตรและวทิยาการ

คํานวณ  [เขาชม  1,045  คร้ัง] 
2) หัวขอเร่ือง Intro to Python 1 : รูจักภาษาไพทอน เครื่องมือท่ีใช และการเขียนโปรแกรมคํานวณอยางงาย   

[เขาชม  235 คร้ัง] 
3) หัวขอเร่ืองIntro to Python 2: การเขียนโปรแกรมคํานวณ BMI และแปลผลอยางงายดวย if [เขาชม 128  คร้ัง] 
4) หัวขอเร่ือง Intro to Python 3: if statements [เขาชม  113  คร้ัง] 
5) หัวขอเร่ือง  Intro to Python 4: การเขียนโปรแกรมคํานวณคาโดยสารโดยใช if elif else [เขาชม  120  คร้ัง] 
6) หัวขอเร่ือง  Intro to Python 5: การเขียนโปรแกรมตรวจสอบดานของสามเหลีย่มโดยใช if และตัวดําเนินการ 

and [เขาชม  72  คร้ัง] 
7) หัวขอเร่ือง  โรงฝกงาน [เขาชม  827 คร้ัง] 
8) หัวขอเร่ือง คณิตศาสตรสําหรบัฟสิกส : เวกเตอร (เวกเตอร และเวกเตอรองคประกอบ) [เขาชม  319  คร้ัง] 
9) หัวขอเร่ือง คณิตศาสตรสําหรบัฟสิกส : เวกเตอร (การบวกลบเวกเตอร) [เขาชม  332  คร้ัง] 
10) หัวขอเร่ือง Curved light แสงเดนิทางเปนเสนตรงหรือเสนโคง ปรากฎการณทางธรรมชาติ [เขาชม  160  คร้ัง] 
11) หัวขอเร่ือง ชุดสาธิตการทดลองเรื่อง "Magnetic brake" [เขาชม  170  คร้ัง] 
12) หัวขอเร่ือง  เทคนิคการเตรยีมสารละลาย จากสารเคมีท่ีเปนของแข็งและการเจือจางสารละลาย  

[เขาชม  4,513  คร้ัง] 
13) หัวขอเรื่อง การสกัดสารไลโคปนจากซอสมะเขือเทศ [เขาชม  983  คร้ัง] 
14) หัวขอเรื่อง A Development of Basic Spectroscope Kit [เขาชม  157  คร้ัง] 
15) หัวขอเร่ือง จําลองการนําไฟฟาของอากาศ ตอนท่ี 1 หลอดรังสีแคโทด แบบ Electrostatic [เขาชม  301  คร้ัง] 

https://media.mwit.ac.th/
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16) หัวขอเร่ือง จําลองการนําไฟฟาของอากาศ ตอนท่ี 2 หลอดรังสีแคโทดแบบเงา และแบบ Machanical Effect  

[เขาชม  209  คร้ัง] 
17) หัวขอเร่ือง อธิบายการจําลองการนําไฟฟาของอากาศ โดยใชหลอดรังสีแคโทด [เขาชม  167  คร้ัง] 
18) หัวขอเร่ือง การบริหารกลามเน้ือหนาแขน Biceps [เขาชม  349  คร้ัง] 
19) หัวขอเร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล [เขาชม  469  คร้ัง] 
20) หัวขอเร่ือง การลอกรหัส (Transcription) [เขาชม  604  คร้ัง] 
21) หัวขอเร่ือง Images to Generate Meaningful Communication [เขาชม  334  คร้ัง] 
22) หัวขอเร่ือง Present Perfect Tense [เขาชม  279  คร้ัง] 
23) หัวขอเร่ือง สาธิตการเดินแบบข้ันพ้ืนฐาน สําหรับเดิน Fashion Show [เขาชม  910  คร้ัง] 
24) หัวขอเร่ือง Woodcut ภาพพิมพแกะสลัก [เขาชม  260  คร้ัง] 
25) หัวขอเร่ือง Violin Viola : แนะนําเครื่องดนตรกีลุมเครื่องสาย (String Instrument) [เขาชม  186  คร้ัง] 
26) หัวขอเรื่อง Harp : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) [เขาชม  287  คร้ัง] 
27) หัวขอเรื่อง Double Bass : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) [เขาชม  211  คร้ัง] 
28) หัวขอเร่ือง Cello : แนะนําเครื่องดนตรีกลุมเครื่องสาย (String Instrument) [เขาชม  210  คร้ัง] 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.2 : 

1.3.2.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

 2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 
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ตัวชี้วัด  1.4  ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

คําอธิบาย : 

“โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการจดัการเรียน
การสอนสูโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” เปนโครงการตอเนื่องจาก“โครงการพัฒนา
ความรูทางวชิาการดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียน
การสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดาํเนนิการมาตั้งแตป 2556 ทั้งหมด 5 รุน 
รุนละ 12 โรงเรียน รวม 60 โรงเรียน 60 จังหวัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คัดเลือกโรงเรียนที่ผาน“โครงการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ”รุนที่ 1 และ รุนที่ 2 รวม 12 โรงเรียน ซึ่งเปน “โรงเรียน
เครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” จัดตั้งเปน “โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ” เพื่อ
ขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ใน
จังหวัดของตน ผลการดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปดวยด ี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ใหกวางขวางยิ่งข้ึน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จึงคัดเลือก
โรงเรียนที่ผาน “โครงการพฒันาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ” รุนที่ 1 รุนที่ 2 
รุนที่ 3 และ รุนที่ 4 รวม 36 โรงเรียน ที่ไมไดรับการจัดตั้งเปนโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ มาจัดตั้งเปน “โรงเรียนศูนย
ขยายผล ฯ รุนที่ 2”  เพื่อขยายผลองคความรูทางวิชาการและวธิีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดของตน อีก 12 โรงเรียน โดยครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ รุนที่ 2 จะไดรับการเตรียมความพรอมเปนวิทยากรศูนย จากวิทยากรที่เปนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจาก
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1 โดยมีครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพี่เลีย้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ดําเนินการขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นอกจากนี้ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ยังไดนาํโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทั้ง 12 โรงเรียน 
มาจัดตั้งเปนโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ เพื่อขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของแตละโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย   
และขับเคลื่อนใหดําเนินการขยายผล ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีภารกิจในสวนของการดําเนนิงาน “โครงการ
ความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด” จํานวนทัง้สิ้น 36 โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ จะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการสาํหรับการอบรม และโรงเรียนเครือขายในจังหวัดจะไดรับ
การจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

ความสําเร็จในการดาํเนินการ “โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด”  ตามตัวชี้วดัซึ่ง
ไดตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัดจากผลสําเร็จของการ
ดําเนินการของโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1 ในการใหการอบรมครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัด และในการใหการอบรมครูโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 2   ดังนี ้
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1. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม เก่ียวกับ 

1.1 ความรู ความสามารถและกระบวนการใหการอบรมของวิทยากร 

1.2 ความพรอมหรือประโยชนของเอกสารและวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม  

1.3 สภาพแวดลอมและสิง่อํานวยความสะดวกที่เก่ียวของกับการอบรม 

2. ผลจากการใหการอบรม เก่ียวกับ    

2.1 การเรียนรูในหัวขอที่อบรมของผูเขารับการอบรม 

2.2 ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงของผูเขารับการอบรม 

2.3 เจตคติเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงของผูเขารับการอบรม 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหัวขอที่ผูเขารับการอบรมนําไปจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณจากงบประมาณที่ไดรับการสนับสนนุจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

เปาหมายการประเมิน : 
 

ผลสาํเร็จในการดําเนนิการของ “โรงเรียนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”  
ซึ่งไดรับการจัดตัง้เปน “โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1 ” ในการใหการอบรมครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และ ในการใหการอบรมครูโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 2  ซึ่งประเมินโดย สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 75 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  ประจําปงบประมาณ 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว ดังนี้  
1. โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 

1.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัดปงบประมาณ 2561 และจัดทําแผนการดําเนินงานของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 ปงบประมาณ 
2562 ในวันศุกรที่  18 มกราคม 2562 โดยเชิญ ผูประสานงานหลัก และผูแทนวิทยากรรายวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 (จํานวน 2 คน) รวมจํานวน 3 คนตอโรงเรียน
ศูนย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอขอมูล/ ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขาย การสะทอนปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการจัดอบรมพฒันาความรูทางวิชาการ ปงบประมาณ 2561 และรวมวางแผนการดําเนินงาน
และกรอบวิธีการบริหารดําเนินโครงการของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 12 โรงเรียนรวมกัน ทั้งนี้ไดเชิญ  
รองผูอํานวยการ กลุมบริหารวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และผูประสานงานของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน (รวม 32 
คน) เขารวมฟงการนําเสนอผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนศูนยขยายผฯ รุนที่ 1 ในคร้ังนี้ดวย 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของการเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

1.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล 
ปงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 1 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ใหครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรหลัก
ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา 
สาขาวิชาละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 96 คน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณทําหนาที่เปนผูใหการอบรม จํานวน 21 คน โดยมีผลการประเมินจากการเขารับการอบรม
คร้ังนี้ ดังนี้  
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1) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปจัดการเรียนการสอนและถายทอดใหกับ
นักเรียนและครูในโรงเรียน ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 100.00 

2) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปขยายผลใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 100.00 

1.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล 
ปงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 2” ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหครูที่
จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนยเครือขาย 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี 
และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 96 คน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร โดยมี
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทําหนาที่เปนผูใหการอบรม จํานวน 21 คน โดยมีผลการประเมินจากการ
เขารับการอบรมคร้ังนี้ ดังนี้  

1) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปจัดการเรียนการสอนและถายทอดใหกับ
นักเรียนและครูในโรงเรียน ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 73.96 

2) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปขยายผลใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 78.13 

1.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 12 โรงเรียน เปน
คาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ไดแก (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด จํานวน 1 คร้ัง เก่ียวกับ การจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการ
บํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัด  (2) สงครูเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ จํานวน 2 
คร้ัง (3) ติดตาม/ นิเทศโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการ
เขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯใหกับครูโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัด จํานวน 2 คร้ัง รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 4,670,574 บาท  

1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประสานใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย จัดประชุม
รวมกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัดของตน เก่ียวกับการจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความ
ตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว อีกทั้ง ให
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ 12 โรงเรียนจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา 
หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมให
โรงเรียนเครือขายในจังหวัด และใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณา 

1.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด และดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 12 โรงเรียน กรอบวงเงิน 
ไมเกิน 300,000 บาท ตอ 1 โรงเรียนศูนย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 3,444,936 บาท  

1.7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบาํรุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 118 โรงเรียนที่ผานการพิจารณา กรอบวงเงิน 
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ไมเกิน 100,000 บาทตอ 1 โรงเรียนเครือขาย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 11,319,943 บาท 
1.8 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย กําหนดวันจัดอบรมขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการ

เขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากร คร้ังที่ 1 (วันที่ 9-10 มีนาคม 2562) และคร้ังที่ 2 ใหจัด
อบรมขยายผลองคความรูฯ ที่ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ คร้ังที่  2 (วันที่  21-22 กันยายน 2562) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงครูสาขาวิชา
คณิตศาสต ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่เปนวิทยากรอบรมสาขาวิชาละ 1 คน เดินทางไปติดตามและรวม
สังเกตการณการอบรมฯ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดกรอบชวงเวลาการจัดอบรมขยายผลองค
ความรูฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ คร้ังที่ 1 ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 และ คร้ังที่ 
2 ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงครูสาขาวิชาคณิตศาสตร 
ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่เปนวิทยากรอบรม สาขาวิชาละ 1 คน เดินทางไปติดตามและรวมสังเกตการณการ
อบรมขยายผลองคความรูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ทั้ง 12 โรงเรียน มีกําหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้ 
ที่ ชื่อโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
1 พัทลุง 25-26 พฤษภาคม 2562 14-15 ธ.ค. 62 
2 ดีบุกพังงาวิทยายน 8-9 มิถุนายน 2562 9-10 พ.ย. 62 
3 สกลราชวทิยานุกูล 8-9 มิถุนายน 2562 19-20 ต.ค. 62 
4 เพชรพิทยาคม 8-9 มิถุนายน 2562 2-3 พ.ย. 62 
5 สิรินธร 15-16 มิถุนายน 2562 21-22 ธ.ค. 62 
6 ศรียานุสรณ 15-16 มิถุนายน 2562 19-20 ต.ค. 62 
7 ศรัทธาสมุทร 15-16 มิถุนายน 2562 14-15 ธ.ค. 62 
8 พะเยาพิทยาคม 22-23 มิถุนายน 2562 14-15 ธ.ค. 62 
9 สอาดเผดิมวิทยา 22-23 มิถุนายน 2562 9-10 พ.ย. 62 

10 อุตรดิตถดรุณี 22-23 มิถุนายน 2562 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.62 
11 อางทองปทมโรจนวิทยาคม 29-30 มิถุนายน 2562 2-3 พ.ย. 62 
12 กาฬสินธุพิทยาสรรพ 29-30 มิถุนายน 2562 9-10 พ.ย. 62 

 
2. โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 

2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการพัฒนาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป จาก “โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” 
รุน 1 รุน 2 รุน 3 และรุน 4 ที่มีศักยภาพที่จะทําหนาที่เปนผูขยายผลองคความรูทางวิชาการใหกับโรงเรียน
อ่ืนๆ ในจังหวัดของตนได และไมไดเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 โดยใหแตละโรงเรียนประเมินความ
พรอมของตนเองและพิจารณาใน 3 ดาน ไดแก  

1) ความพรอมของผูบริหารของโรงเรียน 

2) ความพรอมดานสถานที่และหองปฏิบัติการทีจ่ะใชในการจัดอบรมขยายผล  

3) ความพรอมและความกระตือรือรนของครู ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

พิจารณาจากการเขารับการอบรมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

รวมจํานวนโรงเรียนที่สมัครเขารับการคัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 จํานวน 30 โรงเรียน (จาก 
36 โรงเรียน)  
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2.2  การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 ดาํเนินการโดยคณะอนุกรรมการบริการวิชาการของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติใหผานการพิจารณาเบื้องตน 
จํานวน 13 โรงเรียน โดยใชเกณฑพิจารณา ดังนี้  

1) ผลการประเมินตนเอง (รายละเอียด ดังภาคผนวก 2) 
2) ความพรอมดานสถานที่และหองปฏิบัติการทีจ่ะใชในการจัดอบรมขยายผล  
3) ความสามารถในการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุครุภัณฑวทิยาศาสตรจากงบประมาณที่ไดรับสนับสนนุ

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
4) ความพรอมและความกระตือรือรนของครู ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

พิจารณาจากการเขารับการอบรมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ที่ ชื่อโรงเรียน รุน ภูมิภาค 

1 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 อีสาน 
2 ตราษตระการคุณ 1 ตะวันออก 
3 อํานาจเจริญ 2 อีสาน 
4 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 กลาง 
5 พิชัยรัตนาคาร 2 ใต 
6 ลําปางกัลยาณ ี 3 เหนือ 
7 กรรณสูตศึกษาลัย 3 กลาง 
8 วิสุทธรังษ ี 3 กลาง 
9 เบญจมราชูทิศ 3 ตะวันตก 

10 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนาน 4 เหนือ 
11 อุดมดรุณ ี 4 เหนือ 
12 สตรีศึกษา 4 อีสาน 
13 นารีนุกูล 4 อีสาน 

2.3  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงคณะบุคลากรเดินทางลงพื้นที่ประเมินความพรอมดานสถานที่และ

หองปฏิบัติการของโรงเรียนที่ผานเกณฑการพิจารณาเบือ้งตน จํานวน 8 โรงเรียน ในชวงเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม 2561 มีกําหนดการ ดังนี้ 

ที่ ชื่อโรงเรียน วันที่ลงพื้นทีป่ระเมิน 
1 วิสุทธรังษ ี 30 พฤศจิกายน 2561 
2 กรรณสูตศึกษาลัย 6 ธันวาคม 2561 
3 ตราษตระการคุณ 7-8 ธันวาคม 2561 
4 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 7-8 ธันวาคม 2561 
5 อํานาจเจริญ 14 ธันวาคม 2561 
6 นารีนุกูล 14 ธันวาคม 2561 
7 ปทุมเทพวิทยาคาร 19 ธันวาคม 2561 
8 พิชัยรัตนาคาร 26 ธันวาคม 2561 
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2.4 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
ที่ ภูมิภาค ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 เหนือ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดนาน นาน 
2 ลําปางกัลยาณี  ลําปาง 
3 อุดมดรุณี  สุโขทัย 
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ สตรีศึกษา  รอยเอ็ด 
5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
6 นารีนุกูล อุบลราชธาน ี
7 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 
8 กลาง เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 
9 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

10 ตะวันออก ตราษตระการคุณ ตราด 
11 ตะวันตก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
12 ใต พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

 
2.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 แลว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยเชิญ ผูแทน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ ผูประสานงานหลัก รวมจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 42 คน และรวมวางแผนการ
ดําเนินงานและกรอบวิธีการบริหารดําเนินโครงการของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รวมกัน  

2.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 ที่เปนเจาภาพใน
การดําเนินการจัดประชุมและอบรมใหกับโรงเรียนศูนยืขยายผลฯ รุน 2 ตามกลุมภูมิภาค จํานวน 3 โรงเรียน 
เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรม ไดแก (1) การจัดประชุจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
รุน 2 จํานวน 1 คร้ัง  (2) การจัดอบรมเตรียมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 จํานวน 2 คร้ัง รวม
วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 2,366,071 บาท 

2.7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด และดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ทัง้ 12 โรงเรียน 
กรอบวงเงิน ไมเกิน 300,000 บาท ตอ 1 โรงเรียนศูนย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 3,560,345 บาท 

2.8 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 เปนเจาภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ซึ่งดําเนินการตามกลุมภูมิภาค และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงคณะบุคลากร
ไปเขารวมสังเกตการณ มีกําหนดวันประชุม ดังนี้ 

ภูมิภาค 
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ  

รุนที่ 1 เจาภาพ 
จังหวัด 

กําหนดวัน 
ประชุมจัดทําหลักสูตร 

กลาง ตะวนัออก และ ใต อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 26 มีนาคม 2562 
ตะวันออกเฉียงเหนอื สิรินธร  สุรินทร 27 มีนาคม 2562 

เหนือ อุตรดิตถดรุณี อุตรดิตถ 29 มีนาคม 2562 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2.9 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 จัดอบรมเตรียมวิทยากรใหโรงเรียนศูนยขยายผฯ รุน 2 จํานวน 2 คร้ัง ใน
ปงบประมาณ 2562 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงคณะบุคลากรไปเขารวมสังเกตการณ มีกําหนดวันจัด
อบรม ดังนี้  

ภูมิภาค 
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ  

รุนที่ 1 เจาภาพ 
กําหนดวันอบรม 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
เหนือ 

 
อุตรดิตถดรุณี 
 

25-26 พฤษภาคม 
2562 

30 พฤศจิกายน -  
1 ธันวาคม 2562 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สิรินธร   15-16 มิถุนายน
2562 

2-3 พฤศจิกายน 
2562 

กลาง ตะวนัออก และ ใต อางทองปทมโรจนวิทยาคม 29-30 มิถุนายน 
2562 

26-27 ตุลาคม 
2562 

 
3. การประเมินผลการดําเนินโครงการโดยจางผูประเมินภายนอก  

สืบเนื่องจากการจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย นายบุญรักษ 
ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดย รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ตําแหนงในขณะนั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ไดลง
นามขอตกลง “ความรวมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา” ณ หองประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ  

การประเมินผลสําเร็จในการดําเนินการของ “โรงเรียนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ” ซึ่งไดรับการจัดตั้งเปน “โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1” ในการใหการอบรมครูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด และในการใหการอบรมครูโรงเรียนศูนยขยายผล รุนที่ 2 ปงบประมาณ 
2562 จึงดําเนินการ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และในขณะนี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแจงวา อยูในระหวางการวิเคราะหและประเมินผลของผูประเมิน และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2562  
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4 : 

1.4.1 สําเนา บันทึกขอตกลงระหวางสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ 

1.4.2 รายชื่อโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1  (12 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 118 โรงเรียน 
และ โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2  (12 โรงเรียน)  

1.4.3 ผลประเมินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 คร้ังที่ 1/2562 
1.4.4 สรุปผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (รอผลการ
ประเมิน) 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ 
2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
 

โทรศัพท :   0-2826-7083 
0-2826-7168 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับรปุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กระทรวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสรางความ
รับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
         ความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนประการหนึ่ง คือ ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง
ทันตอสถานการณ โดยมีการประเมินผลจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในการเผยแพรการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูที่ถูกตอง เขาใจในบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งจะเปนสวน
หนึ่งในการสรางสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวางกลุมเปาหมายกับโรงเรียน 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการดําเนนิการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน คิดเปนรอยละ 100 
 

เกณฑการประเมิน : พิจารณาจาก  
1. ปริมาณ/จาํนวนคร้ัง ในการเผยแพร ตามประเภทของสื่อตามชองทางตาง ๆ ตามแผนในรายเดอืน

โดยนบัถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

2. สามารถขยับเดือนได แตตองอยูในรอบการประเมินเดียวกัน แตตองเปนชนิดของสื่อประเภท
เดียวกันตามแผน  

 

3. องคการมหาชนที่ทาํไดตามแผนรอยละ 100 จะถือวาผานการประเมิน  
 

 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุมคร้ังที่ 
123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณที่ ศธ 55/87 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562   

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 2562 จะเปน
กระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของปการศึกษา 2562 และการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ของปการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนมีการประชาสัมพันธชี้แจงผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตโรงเรียน (htttp://www.mwit.ac.th) 
- สื่อสังคมออนไลน (Facebook : Mahidol Wittayanusorn School (Official)  
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- โปสเตอร เผยแพรไปยงัโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ มี QR Code เพื่อการเขาถึง Landing Page : 
https://info.mwit.ac.th หนาเว็ปไซตใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนและการสมัครสอบคัดเลือก 

โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  การพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบและอุปกรณที่อนุญาต
ใหนําเขาหองสอบ  การประกาศผลสอบรอบแรกและรอบสอง และการรายงานตัวเพื่อเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2562  เพื่อใหผูปกครองและผูสมัครสอบไดรับทราบ เกิดความความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง สามารถดําเนินการไดถูกตองและอยูในชวงระยะเวลาที่กําหนด   

                         สําหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ปการศึกษา 2563 นั้น ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตโรงเรียน (htttp://www.mwit.ac.th)  
- 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) 
- วิดีโอแนะนาํข้ันตอนการสมัครสอบ 

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

                        ทั้งนี้  หากผูสมัครสอบหรือผูปกครองมีขอสงสัยใด ๆ เก่ียวกับสอบคัดเลือก โรงเรียนเปดชองทางให
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทาง  

                        1)  โทรศัพท 02 826 7154-7, 02 826 7000  
                        2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  academic@mwit.ac.th หรือ school@mwit.ac.th   
                        3)  Facebook : https://www.facebook.com/mwits.th/ และ https://www.facebook.com/      
                             MWITSinsight/ 
                        4)  Twitter : https://twitter.com/mwits.th 
                 1.2 การชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบ 
                       เนื่องจากการสอบรอบแรกของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสนามสอบทั่วประเทศ จํานวน             
77 แหงจาก 76 จังหวัด และสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานครอีก 4 แหง ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการจัดการสอบ
คัดเลือกมีความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ที่ถูกตอง มีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบ เกิดความเที่ยงตรงและ
โปรงใสในกระบวนการคัดเลือกนักเรียน จึงจัดทําคูมือการดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก และวิดีโอแนะนําข้ันตอนการ
สอบคัดเลือก ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2562 ข้ึน เพื่อใชในการประชุมชี้แจงกรรมการสนามสอบ
คัดเลือกทุกแหง  โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุมชี้แจงผูประสานงานสนามสอบ จํานวน 4 คร้ัง จําแนกตาม
ภูมิภาค  เพื่อใหสามารถไปเผยแพรข้ันตอนการดําเนินงานแกคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกได  ทั้งนี้ หากสนามสอบ
ใดมีขอสงสัย หรือหากมีเหตุการณใด ๆ เกิดข้ึน สามารถโทรศัพทประสานงานกับฝายวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณไดทันทีเพื่อขอขอมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากสวนกลาง เพื่อไมสงผลกระทบตอความโปรงใสในกระบวนการ
คัดเลือกนักเรียน 
                        สําหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีการประชุมกรรมการสนามสอบเพื่อ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติพรอมจัดทําคูมือแนะนําการดําเนินการดวยเชนกัน 
                 1.3 การขอทราบผลคะแนนสําหรับผูสมัครสอบที่ไมผานการคัดเลือก 
                       เมื่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกาศผลผูสมัครสอบที่ผานการคัดเลือกรอบแรกและรอบสองแลว  
โรงเรียนจะประกาศข้ันตอนการขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกสําหรับผูที่สอบไมผาน และเอกสารที่ตองใช
ประกอบการดําเนินการ  ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนและ Facebook ของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนและหรือผูปกครอง
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สามารถขอรับทราบขอมูลผลคะแนนและซักถามขอสงสัยในการตรวจสอบขอสอบได เพื่อแสดงความโปรงใส เที่ยงตรง 
และยุติธรรมในการตรวจขอสอบ โดยโรงเรียนจะจัดสถานที่ใหนักเรียนและหรือผูปกครองยื่นคํารองไดตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกําหนดไวในประกาศ 
                   1.4 การใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแกผูสมัครสอบและผูปกครอง 
                         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดทําสื่อเพื่อสื่อสารขอมูลของโรงเรียนใหผูปกครองและนักเรียนที่
สนใจศึกษาตอ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับทราบ และเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนที่ถูกตอง ซึ่งจะเปน
ปจจัยหนึ่งในการเลือกที่จะศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยชองทางตาง ๆ มีดังนี้ 
                         -  เพจ Facebook และ เว็บไซต ชื่อ “MWITS Insight” ใหขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน การใช
ชีวิตหอพัก และเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
                         -  การให ข อมู ล และตอบข อส งสั ย ใน หน า เพจและข อความของ Facebook “Mahidol 
Wittayanusorn School (Official)” 
 
     -  ผูปกครองเครือขายของนักเรียนปจจุบัน จัดกิจกรรมถาม-ตอบ เร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ใหแกผูปกครองนักเรียนที่นํานักเรียนมาสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 
                ประเด็นที่ 2  การใหบริการวิชาการ 
                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  พันธกิจหลักประการหนึ่งของโรงเรียน คือ การใหบริการพิเศษทางดานการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ดวยความพรอมและความสามารถของบุคลากรโรงเรียนและการสั่งสม
องคความรูดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนมีความตั้งใจในการรวมพัฒนาศักยภาพครู 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของประเทศไทยใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน โดยการขยายผลองคความรูไปสูโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มี
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการ “อบรมความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สําหรับครูสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายหองพิเศษวิทยาศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)” ข้ึน  มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 5 รุน รวม 60 โรงเรียน  ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการอบรมเสร็จสิ้นแลว 
จํานวน 4 รุน ทําใหปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีคณะครูของโรงเรียนในรุนที่ 5 เขารับการอบรมอีก 1 รุน  นอกจากนี้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยังไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกับโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
เพิ่มเติมอีก 1 โรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา ทําใหปจจุบันมีโรงเรียนในโครงการนี้ จํานวน 61 
โรงเรียน โดยในรอบ 12 เดือนไดจัดอบรม 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 24-26 เมษายน 
พ.ศ. 2562 
                เมื่อโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการอบรมเสร็จสิ้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคัดเลือกโรงเรียน
บางสวนจากรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่มีความเขมแข็งในดานความรูทางวิชาการและการดําเนินงาน เขารวมโครงการ “ความ
รวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด” ขยายผลองคความรูโดยจัดอบรมใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดของตนเอง 
โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน ซึ่งมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการและเปนโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ รุนที่ 1 จํานวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดอบรมเตรียมความพรอมสูการเปนวิทยากรใหแก
ครูของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 1 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยอีก 12 แหง อบรมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 
มีนาคม พ.ศ. 2562 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อนําไปจัดอบรมใหแกครูของโรงเรียนใน
จังหวัดของตน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดคัดเลือกโรงเรียนในรุนที่ 1-4 ที่มีความ
พรอมและความเขมแข็งในดานความรูและการดําเนินงานใหเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 เพิ่มเติมอีก 12 โรงเรียน 
ซึ่งไดลงนามความรวมมือระหวางกันไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  
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               กิจกรรมของทั้งสองโครงการนี้ โรงเรียนไดเผยแพรการดําเนินงานผานสื่อเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media) ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบและเขาใจเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทยของ
โรงเรียน ซ่ึงทําใหโรงเรียนอ่ืน ๆ เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และเขาใจรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน 
               ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพดวย
เชนกัน โดยเปดอบรม “ความรูทางดานวิชาการ และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา ใหไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูเฉพาะสาขาที่
เขมขน และเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปปรับปรุงการ
สอนและพัฒนางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยทั้งหมดเปนการจัดอบรมโดยไมมีคาใชจายใด ๆ  ในรอบ 12 เดือนของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดจัดอบรมคร้ังที่ 1 ในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 และคร้ังที่ 2 ในวันที่ 6-7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยไดเชิญชวนใหครูผูสอนและบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรมผาน
เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน (Social Media) และสงหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนตาง ๆ จํานวน 587 โรงเรียน เพื่อให
สาธารณชนไดรับทราบการจัดกิจกรรม  
               อีกแนวทางหนึ่งในการถายทอดองคความรูทางวิชาการใหแกผูสนใจสามารถเห็นภาพรวมและลักษณะการ
ดําเนินงานจริงได โรงเรียนจึงนํากิจกรรมศึกษาดูงานมาเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ 
ติดตอมายังโรงเรียนเพื่อขอเยี่ยมชมตามวัตถุประสงคที่มุงหวังไว ซึ่งการเยี่ยมชมนั้น ผูศึกษาดูงานจะไดรับแฟมแนะนํา
โรงเรียนและเอกสารที่เก่ียวของ ประกอบการรับฟงการบรรยายและนําชมโรงเรียนจากบุคลากรที่ผูอํานวยการโรงเรียน
มอบหมายเปนสื่อบุคคลในการใหความรู  สําหรับในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผูขอรับบริการ 
จํานวน 26 คณะ รวม 855 คน 
                 ประเด็นที่ 3  ขอมูลพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานของโรงเรียน 
                โรงเรียนมีการสรางการรับการรู ความเขาใจแกประชาชน โดยเผยแพรขอมูลทั่วไป การจัดการเรียนการสอน 
และการดําเนินงานของโรงเรียนผานสื่อตาง ๆ ดังนี้  
                 -  สื่อสิ่งพิมพ (Printing Media) ไดแก เอกสารหลักสูตร แฟมขอมูลโรงเรียน  
                 -  สื่อดิจิทัล (Digital Media) ไดแก เว็บไซตโรงเรียน วิดีทัศนแนะนําโรงเรียน วิดีทัศนสื่อการสอนรายวิชา
ตาง ๆ  วิดีทัศนกิจกรรมโรงเรียน และศูนยขอมูลขาวสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
                 -  สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดแก Facebook : Mahidol Wittayanuson School (Official), 
Facebook : MWIT Insight, Twitter : MWIT  
                 -  กิจกรรมศึกษาดูงาน (Site Visit) 
                  ประเด็นที่ 4  การจัดซื้อจัดจาง 
                  โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลการจัด ซ้ือจัดจางโดยวิธีการสอบราคา การจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และการจัดจางดวยวิธีพิเศษทุกคร้ังผานหลาย ๆ 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 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงสงขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท กลับไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นอกจากนี้งานพัสดุยังไดจัดทํา
สรุปการจัดซ้ือจัดจางในแตละเดือน เผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียนและศูนยขอมูลขาวสาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ดวย 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับรปุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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                   ประเด็นที่ 5  การรับสมัครบุคลากร 
                   โรงเรียนมีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาที่ โดยการประกาศรับสมัคร ซึ่งในประกาศไดแจง
ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก คุณสมบัติทั่วไป กําหนดการและสถานที่รับสมัคร 
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชประกอบการสมัคร อัตราเงินเดือนข้ันตนและประโยชนตอบแทน หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือก การตัดสิน และการประกาศผลการคัดเลือก โดยเผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ ประกอบดวย 
                  - เว็บไซตของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 
                  - เว็บไซต http://www.job-108.com               
                  - จัดทําจดหมายขอความอนุเคราะหไปยังสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และหนังสือพิมพ เพื่อ
ประชาสัมพนัธรายละเอียดการรับสมัคร จํานวน 10 แหง 
                  - จัดทําหนังสือราชการไปยงัสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีหลักสูตรที่เก่ียวของกับตําแหนงงานดังกลาว เพื่อ
เชิญชวนผูซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของโรงเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปนบุคลากรของโรงเรียน  
                  ทั้งนี้ รอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2562 มีการประกาศและประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากร
ผานสื่อตาง ๆ แลว จํานวน 9 คร้ัง 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1 : 

2.1.1.1 หนังสือที่ ศธ55/87 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  เร่ือง ขอสงแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมแผนการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1.1.2 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.3 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 

2.1.1.4 สรุปผลการดําเนินของแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
 

โทรศัพท :  0-2826-7099 
0-2826-7149 
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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 ตองชี้แจงขอมูลของประเด็นขาวตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว เพื่อลด
ผลกระทบจากความเขาใจผิด และสรางการรับรูที่ถูกตองไดอยางทันทวงที  เหตุนี้จึงไดกําหนดใหการชี้แจงประเด็นสําคัญที่
ทันตอสถานการณเปนตัวชี้วัดยอยหนึ่งของตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน โดยมีสํานักโฆษก สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ เปนผูดูแลตัวชี้วัดนี้ 

 
เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ คิดเปนรอยละ 100 
 

การดําเนินการ  
1. หนวยงานมีกลไกและจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสนบัสนุนการชี้แจงประเด็นขาวที่ทนัตอ

เหตุการณ 
 

2. PMOC สาํนักโฆษกฯ และกรมประชาสัมพนัธรวมกันกําหนดประเด็นขาวที่ตองการให
หนวยงานชี้แจง และกําหนดหนวยงานที่ตองการใหชี้แจง และกําหนดหนวยงานที่ตองการ
ใหชี้แจงรวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ตองการใหตอบสนองของแตละประเดน็ขาวเขาสูระบบฯ 

 

3. หนวยงานชี้แจงประเด็นขาวที่มคุีณภาพและรายงานเขาสูระบบฯ ไดทันตามระยะเวลา
ตอบสนองที่กําหนดไว (รอยละ 100) 

 

4. เจาภาพตัวชีว้ัดสรุปผลการดาํเนนิการของหนวยงานจากระบบฯ  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                ผูบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดเขารวมกลุมไลน IA – Chat (Issue Assignment Chat) และ IR – 
Chat (Issue Report Chat) เพื่อรับทราบประเด็นสําคัญที่คณะผูแทนจากสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี และกรม
ประชาสัมพันธ จัดสงมาใหในเวลา 10.30 น. ของทุกวัน และในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ยังไมมีประเด็นขาวใดที่เก่ียวของ
กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหตองชี้แจงและรายงานผลการชี้แจง   
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.2 : 
2.1.2.1 คูมือการปฏิบัติงานการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอเหตุการณ 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ 
2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
 

โทรศัพท :  0-2826-7169 
0-2826-7149 
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องคประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 
Based) 

 

ตัวชี้วัด 4.1  ระดับความสาํเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 
คําอธิบาย : 

การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและ 
ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการเรียนรูและเขาใจ
ผูรับบริการ  ผลที่ไดรับจากการสํารวจความพึงพอใจจะนํามาปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชนมีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ   
ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาผูเรียน  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
เปาหมายการประเมิน :  

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจงานบริการขององคการมหาชน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการองคการมหาชนภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
เงื่อนไข : 

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

2) องคการมหาชนที่เขาสูระบบการประเมินผลเปนปแรก ใหยกเวนไมตองนาํเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตาม
ผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน 

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

4) องคการมหาชนจะตองดาํเนนิการตามเปาหมายตัวชีว้ัดใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงบประมาณ 2562 โรงเรียนไดดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการทั้งดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดังนี ้
 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ดําเนินการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา 
3. กําหนดแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงตามผลการสํารวจ 

4. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน  พรอมกับการรายงานผลการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2562  ตอคณะกรรมการองคการมหาชน 
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(4.1)  การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  คร้ังที่  123/1/2562  วันที่  15   
มกราคม  2562  รายงานผลการควบคุมภายใน  ประจาํปงบประมาณ  2562 ไตรมาสที่  1   
                       (4.2)  การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  คร้ังที่  126/4/2562  วันที่  14  
พฤษภาคม  2562  รายงานผลการควบคุมภายใน  ประจาํปงบประมาณ  2562 ไตรมาสที่  2 
 

 การสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
1. โรงเรียนไดนาํเสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับวิธีการ 

สํารวจและผูประเมนิจากภายนอก  ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2562 
2. ดําเนินการประสานคณะผูวิจัยเพื่อนําเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณคาใชจาย 

คณะผูวิจัย  ประกอบดวย 
(1) ศาสตราจารย ดร.นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ  ผูอํานวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2) ดร.วรินธร  สงคศิริ  รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรวิจัย  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 
(3) รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  วงศดี  คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา 

3. คณะผูวิจัยดาํเนินการโครงการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา 
นุสรณ  ประจาํปงบประมาณ  2562  โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูใชบริการ  คือ  นักเรียน  ผูปกครอง  และครู/
เจาหนาที่  ไดรับคะแนนเฉลี่ย  4.28  คิดเปนรอยละ  85.6 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

4.1.1 โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการดาํเนนิงานของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2562 

4.1.2 บทสรุปผูบริหารโครงการวิจัยสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ ประจาํปงบประมาณ 2562 

 
ผูรับผิดชอบตวัชี้วัด:  1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
3. นางสาวอรพรรณ  พงศประยูร 
 

โทรศัพท :  0-2826-71080 
0-2826-7155 
0-2826-7157 
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ตัวชี้วัด 4.2  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
คําอธิบาย : 

การพิจารณารอยละของการเบกิจายตามแผนการใชเงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 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. ๒๕62 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการองคการ

มหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการมหาชนทีไ่ดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนนิงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน 
คาใชจายอ่ืน คาที่ดนิสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
 
เงื่อนไข :  

1) การคํานวณรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ใหยึดตามแผนการใชจายเงินทีไ่ดรับอนุมัติ จาก
คณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตนป เปนหลัก การปรับแผนการใชจายเงนิ
ระหวางปจะไมถูกนาํมาพิจารณาในตัวชีว้ัดนี ้

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 มีเงนิงบประมาณที่
ใชในการดําเนนิงาน และเมือ่ดําเนินการเสร็จสิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงนิทีไ่ดมีการใชจายจริงจะทําการบันทึกรายจายจริง
และยกเลิกการผูกพันทีบ่ันทึกไว โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
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 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

= 361,447,300.00  บาท 

หัก งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 17,000,000.00    บาท 
 งบประมาณ คารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร = 6,432,000.00      บาท 
     

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 4.2 = 338,015,300.00 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอบ12 เดือน = 273,003,409.87 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 273,003,409.87 x 100 
   338,015,300.00 
  = 80.77 % 

 จากผลการเบิกจายตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งดาํเนินการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลงหรือสัญญา และมีเงิน
งบประมาณทีป่ระหยัดไดทั้งสิน้   65,011,890.13  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = -139,502.39 บาท 

2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและสื่อ =     902,068.21  บาท 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน =   1,449,200.35  บาท 

4. กิจกรรมฝายวิชาการ =   3,825,070.70 บาท 

5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ =   2,236,875.47  บาท 

6. กิจกรรมงานสารบรรณ =     705,205.38  บาท 

7. กิจกรรมฝายอาคารสถานทแีละยานพาหนะ =   2,105,291.56  บาท 

8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ =     717,173.83  บาท 

9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร =     164,572.31  บาท 

10. กิจกรรมฝายคลังและพสัด ุ =        99,411.89  บาท 

11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน =     124,579.00  บาท 

12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน =         4,820.71  บาท 

13. คาสาธารณูปโภค =  1,326,447.83  บาท 

14. กิจกรรมงานบุคคล = 11,300,539.91  บาท 

15. คาใชจายจดัการศึกษารูปแบบนกัเรียนประจํา =  7,273,671.57  บาท 

16. กิจกรรมสนับสนนุหองเรียนวิทยาศาสตร สังกัดสพฐ. =  1,414,498.62  บาท 

17. กิจกรรมโครงการพัฒนากลุมรร.จุฬาภรณราชวทิยาลัย =   5,309,726.16  บาท 
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18. กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและจัดการเรียนฯ =   1,011,455.21  บาท 

19. กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก =     694,840.10  บาท 

20. รายการครุภัณฑ =   6,325,134.00  บาท 

21. รายการปรับปรุงอาคารสถานที ่ = 18,160,809.71  บาท 

รวม = 65,011,890.13 บาท 

                      งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ 2562 ที่นาํมา
คํานวณตามสูตรตัวชี้วัดที่ 4.2 กรณีที่เงินงบประมาณทีป่ระหยดัไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจกหรือโครงการอ่ืนเปน
จํานวนวนเงนิ   273,003,409.87  (338,015,300-65,011,890.13 ) 

 
รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 273,003,409.87  x 100 
  273,003,409.87 
 = 100 % 

   
คํานิยาม : 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งอาจมี
ที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการให
ใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภทไดแก ๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน 
และ ๒) รายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ  
 จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน
คาใชจายอ่ืน คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ 
 คาใชจายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผูบริหาร ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนตามสัญญาจาง เจาหนาที่ และลูกจาง แตไมรวมถึงลูกจางโครงการ  

คาใชจายบุคลากรไมรวมคาสวัสดิการของเจาหนาที่และลูกจาง และคาตอบแทนผันแปรของผูอํานวยการ 
 คาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
 คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตางๆ ขององคการมหาชน 
 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ ๑๐๐ 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 :  
4.2.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องคการมหาชน 
4.2.2 รายงานสรุปการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว 

2. นางสาวเกดสุภา  จนัทนาวิวฒัน 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
0-2826-7109 
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ตัวชี้วัดที่  4.3  การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว โทรศัพท :  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 การ

บริหารงานที่มีความยุติธรรม 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) 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

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 2561 

2  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

3  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนตุลาคม 2561 

4  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนกันยายน 2561 

5  ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตงิานปรจาํป 
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

 
เงื่อนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากเนื้อหามีไมครบทุกประเดน็ทีกํ่าหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน 
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการพิจารณา องคการมหาชนตองมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตองอคกรอยางเปนรูปธรรม และตองนําประเดน็ที่เปนจดุออน
ไปกําหนดเปนกลยทุธใหครบถวน 

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



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่โรงเรียนเสนอ  ซึ่งเปนไปตามกรอบงบประมาณรายรับรายจายที่อนุมัติในการ

ประชุมคร้ังที่ 119/4/2561 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 120/5/2561) 
 

 

 

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 รายงานเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคุมการประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามผลและการประเมินผล 
 

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 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งยังคงประเดน็การ
ควบคุมภายในเชนเดียวกับปที่ผานมาคือ  

- การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะชีวิตของนักเรียน 

- การควบคุมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 

- การควบคุมดานการบริหารงานบุคคล 

- การควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน 
ที่โรงเรียนรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 123/1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 
 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 121/6/2561) 

(2) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คร้ังที่ 123/1/2562) 

(3) การรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คร้ังที่ 126/4/2562) 

(4) การรายงานผลการดําเนนิงานระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คร้ังที่ 128/6/2562) 

 
 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 121/6/2561) 
(2) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 124/2/2562) 
(3) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 126/4/2562) 
(4) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 128/6/2562) 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ไดเห็นชอบประเด็นความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งยังคงประเด็นความเสี่ยงเดิมเชนเดียวกับปที่ผานมา  

- การร่ัวของขอสอบ 
- ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุมเสี่ยง 
- ความเสียหายจากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนาํมาปรับใชโดยอนุโลม 
- การไดมาซึ่งผูบริหารระดบัสูงทีไ่มสามารถผลักดันโรงเรียนใหบรรลุวิสัยทัศนและเปนที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 
- การควบคุมและปองกันโรคติดตอภายในโรงเรียน 
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ 

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่โรงเรียนรายงาน
ในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 123/1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาประเด็นความเสีย่ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 121/6/2561) 
(2) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 123/1/2562) 
(3) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 126/4/2562) 
(4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 128/6/2562) 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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 : 

- 
 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 120/5/2562 วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบแนวทางในการจัดทํา
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  

พรอมนี้ คณะกรรมการไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลรายงานในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ไดเห็นชอบให 

มีการประเมินผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 114/5/2560) 
(2) การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(คร้ังที่ 128/6/2562) 
(3) การประเมินผูบริหาร (คร้ังที่ 124/2/2562) 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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 : 

คณะกรรมการบริหารไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทาํหนาที่ตรวจสอบและให
ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินในแตละไตรมาสกอนนาํเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น 

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนจัดทาํรายงานการเงินในแตละไตรมาสเรียบรอย จะเสนอผูตรวจสอบภายในเพื่อนําเขา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณา และเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น  
ในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 124/2/2562) 
(2) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 126/2/2562) 
(3) การรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คร้ังที่ 128/2/2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 123/1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 128/6/2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 
นอกจากนี้ โรงเรียนไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปการศึกษา 2561  โดยเปนการ

รายงานตามประเด็นยุทธศาสตรของโรงเรียน  ซึ่งไดเชิญคณะกรรมการโรงเรียนและผูแทนผูปกครองเขารับฟงและให
ขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะตอครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน   

คณะกรรมการโรงเรียนเขารับฟงและใหขอคิดเห็น จํานวน 4 คน ไดแก 
- ดร.ประสาร  ไตรรัตน  (ประธานกรรมการ) 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน 
- ดร. สัมพันธ  ศิลปนาฎ 
- ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช  หงสอิง 

และอดีตคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 3 คน ไดแก 
- รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน 
- ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
- รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การรายงานลผการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(คร้ังที่ 123/1/2562) 

(2) การรายงานลผการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(คร้ังที่ 126/4/2562) 

(3) การรายงานลผการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(คร้ังที่ 128/6/2562) 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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 หากเนือ้หาของรายงานไมเปนไปตามบทบญัญัติมาตรา 41 

แหง พระราชบัญญตัิองคการหมาชน พ.ศ. 2542 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน พรอมทั้งใหการตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ซึง่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลโรงเรียนและคณะ  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2562  (https://www.mwit.ac.th/content_new.php?nid=2988) 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ภาพขาวการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mwit.ac.th/content_new.php?nid=2988


รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 : 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไดมีการประชุมคณะกรรมการแลวจํานวน 8 คร้ัง ดังนี ้
- คร้ังที่ 121/6/2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 81.82 
- คร้ังที่ 122/7/2561  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 70 
- คร้ังที่ 123/1/2562  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90 
- คร้ังที่ 124/2/2562  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 
- คร้ังที่ 125/3/2562  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 88.89 
- คร้ังที่ 126/4/2562  มีกรรมการเขาประชมุคิดเปนรอยละ 88.89 
- คร้ังที่ 127/5/2562  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
- คร้ังที่ 128/6/2562  มีกรรมการเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ตารางแจงการนับจาํนวนกรรมการที่เขารวมประชุม 
(2) หนาสรุปรายงานการประชุมที่แสดงรายชื่อผูเขารวมประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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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  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562  ไดพิจารณาผลการตรวจสอบ

การจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการของโรงเรียนของผูสอบบญัชทีีค่ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและให
ขอคิดเห็น  กอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) การพิจารณางบดุลและบญัชีทาํการของโรงเรียน (คร้ังที่ 124/2/2562) 
 

 

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) ตาํแหนงหนาที่

ปจจุบนันอกเหนือจากในองคการมหาชน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ไมมีประวัติของคณะกรรมการ 
3  มีประวัติของคณะกรรมการไมครบถวน 
5  มีประวัติของคณะกรรมการเปนรายบุคคลอยางครบถวน 

 
เงื่อนไข  หากเปดเผยประวตัิกรรมการไมครบทุกคน ได 1 คะแนน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดแสดงประวัติของคณะกรรมการบริหารในเว็บไซตของโรงเรียนและรายงานประจําปของโรงเรียน

อยางครบถวน 
 

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 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน อนุกรรมการดานบคุคล 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดนาํเสนอโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการแตละชุด เผยแพรผานทางเวบ็ไซต

ของโรงเรียน 
 

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  มีขอมูลไมครบถวน 
5  มีขอมูลครบถวน 

 
 

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  ทิศทางการดาํเนนิงานของโรงเรียนฯลฯ 
 

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 

- การสงวาระการประชุมอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
- ความครบถวนของขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
- ความถูกตองของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกตองของการรายงานผลงานขององคการมหาชนดานการเงิน

และภารกิจหลัก 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ไดมีผลบงัคับใช 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการโรงเรียนจึงไดเร่ิมกระบวนการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณข้ึน 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไดเห็นชอบใหมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ดวยเหตุนี้ จึงยังมิไดดาํเนนิการในสวนของการประเมินผล

ตนเองของคณะกรรมการโรงเรียน 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

คําอธิบาย : 

• การจัดกิจกรรม ประกอบดวย การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเร่ืองที่เกียวของกับ
องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการมหาชน  

• มีรายงานสรุปเสนอผลของการจดักิจกรรม และการนําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการ
มหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจาํนวนกรรมการที่เขารวม) 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

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

 มีการเย่ียมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกี่ยวกับกิจการขององคการมหาชน 
4  มีขอมูลองคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 

 มีการเย่ียมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกี่ยวกับกิจการขององคการ
มหาชน 

 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความ
เส่ียงขององคกร 

5  มีขอมูลองคกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถามี) 
 มีการเย่ียมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เกี่ยวกับกิจการขององคการมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความ

เส่ียงขององคกร 
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูทีไ่ดรับไปใชประโยชนกับงานของ

องคการมหาชน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไดเห็นชอบใหมีการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรยีนจึงไดประสานขอเวลาใหขอมูลเกี่ยวกบัโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณแกคณะกรรมการใหมทุกทาน  และประธานกรรมการโรงเรียน ไดขอนัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุด

ใหม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 

คณะกรรมการโรงเรียนชุดใหม ไดเขารวมประชุมรวมระหวางคณะกรรมการโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

นักเรียนเกา-ปจจุบัน และบคุลากรของโรงเรียน ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดวย 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการ และผูแทนกรรมการอกี 2 ทานไดเขารวมสัมมนาคณะกรรมการองคการมหาชนที่ 

ก.พ.ร.จัดขึ้นเม่ือวันที่ 6 กันยายน 2562 เพ่ือเปนการเรียนรูและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการมหาชน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 

Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสูระบบราชการ 4.0 

 

ตัวชี้วัด 4.4.1 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ : นวัตกรรมการสรางความรวมมือกับ

มหาวิทยาลยัในการที่จะใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาชีพนักวิจยัมากข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Based) 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

นวัตกรรมการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการท่ีจะใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ  

เกี่ยวกับอาชีพนักวิจัยข้ึน 

 

1. หลักการ เหตุผล ความจําเปน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ใหมีสถานะเปนองคการมหาชน มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งกําหนดไว

ชัดเจนใน มาตรา ๗ วา “เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปน

เลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”  กับ

กําหนดอํานาจหนาที่หลกัตามมาตรา 8(3) “ใหดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามี

สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน” และใหมีอํานาจทํากิจการตามมาตรา 9(3) “ใหสามารถทํา

ความตกลงและรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการที่

เก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียน” กับใหมีอํานาจทํากิจการตาม มาตรา 9(10) 

“ในการกระทําการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรของโรงเรียน” ประกอบกับเหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขางตนระบุชัดเจนวา “โดยที่ปจจุบัน

ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน  ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่

มีลักษณะพิเศษ อันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้นสมควรใหมีการจัดใหมีโรงเรียน

วิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน

การที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียน

วิทยาศาสตรเพื่อเปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้” 

การบมเพาะเพื่อเตรียมพื้นฐานนักเรียนซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมหรือแกปญหาการขาดแคลน

นักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศนั้น  โรงเรียนไดดําเนินการอยาง



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตอเนื่องมาตั้งแตไดรับการจัดตั้งเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐ โดยการนํานักเรียนไปศึกษาดูงานที่ศูนยวิจัยชั้นนํา

ภายในประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เชิญนักวิทยาศาสตร นักวิจัยที่มีผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติมา

บรรยายประสบการณวิจัยใหนักเรียนฟง รวมทั้งจัดคายวิชาการทางวิทยาศาสตร กําหนดใหนักเรียนทําโครงงาน

วิทยาศาสตรเปนเกณฑการจบหลักสูตร ตลอดจนนํานักเรียนที่มีผลงานโครงงานดีเดนไปนําเสนอในเวทีนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําทั้งในและ

ตางประเทศ 

โรงเรียนเห็นวาหากโรงเรียนมี “หองวิจัย” ที่มีคุณภาพทางวิชาการในโรงเรียน จะทําใหนักเรียนไดมีโอกาส

สัมผัสกับบรรยากาศการวิจัยตลอด 24 ชั่วโมง ไดเรียนรูวิถีชีวิตของนักวิจัย รูจักการทํางานอยางนักวิจัย และรวม

ทํางานกับนักวิจัย ซึ่งจะทําใหนักเรียน “เขาถึงอาชีพนักวิจัย” ไดอยางถองแทมากข้ึน เปนประโยชนในการใชตัดสินใจ

ในการประกอบอาชีพนักวิจัยได  โรงเรียนจึงไดประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการสราง “สถานีวิจัยใน

โรงเรียน” ข้ึน    
 

2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อสรางบรรยากาศการวิจัยระดับสากลในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2) เพื่อเปนสวนหนึ่งของการบมเพาะจิตวิญญาณและคุณลักษณะความเปนนักวิจัย (research mind) ใหกับ

นักเรียน 

3) เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโอกาสทํางานรวมกับนักวิจัยจากหองปฏิบัติการ

วิจัยชั้นนําของประเทศ 

4) เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเรียนรูการทําวิจัยและมีทัศนคติที่ดีข้ึนตอการประกอบอาชีพ

ทางดานวิจัยมากข้ึน 

5) เพื่อใหทรัพยากรวิจัยในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดถูกใชงานเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3. การดําเนินการ 

1) หารือกับหนวยงานวจิัยชัน้นาํในมหาวิทยาลยัถึงแนวทางการสราง “สถานีวิจัย” ในโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ 

2) จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการสราง “สถานีวิจยั” ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3) สงเสริมนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหทํางานวิจัยในสาขาที่เก่ียวกของกับงานวจิัยใน 

“สถานีวิจัย” ที่จะเกิดข้ึน 

4) สราง “สถานีวิจัย” ในพืน้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

1. ผลลัพธที่คาดหวัง 

1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีหองปฏิบัติการวิจัยเทียบเทาหนวยงานวิจัย

ในระดับอุดมศึกษา อยางนอย 1 หองปฏิบัติการ 

2) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ มีสวนรวมในการทําวิจัยและมีผลงานรวมกับนักวิจัย

ภายนอก อยางนอย 2 ผลงานวจิัย (ตอ 1 ปงบประมาณ) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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3) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเรียนรูชีวิตการทําวิจัยและมทีัศนคติที่ดีข้ึนตอการประกอบอาชีพทางดาน

วิจัยมากข้ึน 

 

5. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม 

จากการดําเนนิการในการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการที่จะใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับอาชีพนักวิจัยข้ึน ในปงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มผีลการดาํเนินงานดงันี ้

5.1 หารือกับหนวยงานวิจัยชั้นนําในมหาวิทยาลัยถึงแนวทางการสราง “สถานีวิจัย” ในโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ 

คณะผูบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดหารือกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนักเรียนเกาของ

โรงเรียนที่เปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในคณะวิทยาศาสตรและวิทยาลัยนานาชาติ  ถึงแนวทางการสราง  

“สถานีวิจัย”  ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยคณาจารยหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถมาเขาใช

สถานที่หรือหองปฏิบัติการในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน “สถานีวิจัย” โดยมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณเปนผูมีสวนรวมในการศึกษาวิจัย 
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5.2 จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการสราง “สถานีวิจัย” ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีวตัถุประสงคของบนัทึกขอตกลง  ดงันี ้

เพื่อสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในการสรางบรรยากาศการวิจัยใหเกิดข้ึนภายใน

โรงเรียนภายใตการทําวจิัยรวมกันระหวางนักเรียนและครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับอาจารยและนักวิจัยชั้นนํา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล  อันเปนสวนหนึ่งของการบมเพาะเยาวชนที่จะเติบโตเปนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ

ไทยในอนาคต 

กรอบความตกลงความรวมมือ 

1.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยินดีใหคณาจารยหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลใชสถานที่หรือ 

หองปฏิบัติการในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน  “สถานีวิจัย”  โดยมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณเปนผูมีสวนรวมในการศึกษาวิจัย 

2.  มหาวิทยาลัยมหิดลใหโอกาสบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณทั้งครูและนักเรียนในการใช 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หรือหองปฏิบัติการอ่ืนใด  เก่ียวกับการศึกษาวิจัยใด ๆ  ทีไ่มมีผลประโยชนทางธุรกิจมา

เก่ียวของ  ทั้งนี้กระบวนการและระเบียบในการใชหองปฏิบัติการเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณยินดีใหบุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปทํางานวิจัย 

รวมกับคณาจารยและ/หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

4.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและมหาวิทยาลัยมหิดลยนิดีใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดลมาสอนหรือ 

รวมสอนในรายวชิาของโรงเรียน  และยินดีใหครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปสอนหรือเปนผูชวยสอนใหกับทาง

มหาวิทยาลยัมหิดล 

5.  มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรวมกันพฒันาหลักเกณฑ  วิธีการในการคัดเลือก 

นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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5.3 สงเสริมนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหทํางานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกของกับ

งานวิจัยใน “สถานีวิจัย” ที่จะเกิดขึ้น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดสงเสริมใหนักเรียนทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยจากหนวยงานวิจัยชั้นนํา ทั้งนี้เพื่อ
นักเรียนจะไดเรียนรูชวีิตการทําวิจัยและมีทัศนคติที่ดีข้ึนตอการประกอบอาชีพทางดานวิจัยมากข้ึน ในปงบประมาณ 
2562 มีนักเ รียนจํานวน 5 คน ไดทํ างานวิจัยที่ เปนสวนหนึ่ งของโครงการวิจัยของกลุมนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวน 2 โครงงาน ไดแก   

1) การพัฒนาระบบสงยา Doxorubicin และ Paclitaxel เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ (The development 
of drug delivery system, Doxorubicin and Paclitaxel was chosen as a model drug, for 
Liver cancer treatment) 

2) การเพิ่มเสถียรภาพการทนความรอนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม Lysostaphin จาก 
Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Thermal stability engineering of antibacterial 
endopeptidase Lysostaphin from Staphylococcus simulans)  

 ซึ่งการทํางานวิจยัรวมกันระหวางนักวิจัยและนักเรียนของโรงเรียนเปนจุดเร่ิมตน ที่จะนําสูการขยายขอบเขต
การทํางานวิจัยไปยงันักเรียนรุนถัด ๆ ไป 
 

5.4 สราง “สถานีวิจัย” ในพ้ืนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประสงคที่จะสรางบรรยากาศการวิจัยใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียนภายใตการ

ทําวิจัยรวมกันระหวางนักเรียนและครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับอาจารยและนักวิจัยชั้นนําจากหนวยงาน

ภายนอก  ทางโรงเรียนจึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการมีสถานีวิจัยในโรงเรียน โดยเร่ิมจากปรับปรุง

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานและจัดหาครุภัณฑทางวิทยาศาสตรที่มีความจําเปนตอการทํางานวิจัย โดยมี

การสรางระบบบริหารจัดการเพื่อการใชงานของนักเรียน ครู และนักวิจัย ดังนี้  

1) การจัดทําระบบการเขาใชบริการ ดวยระบบ QR code  

2) การติดตั้งแอพริเคชันกลองวงจรปด ลงในโทรศัพทมือถือซึ่งชวยใหสามารถสอดสองดูแลการใช
หองปฏิบัติการเคมีของนักเรียนไดตลอดเวลา และมีการแจงเตือนนักเรียนและครูที่ปรึกษางานวิจัย 

3) มีแผนภาพและขอมูลจําเปนที่ควรทราบในหองปฏิบตัิการเคมี เชน ระเบียบ วิธีทิง้ของเสีย 
สัญลักษณทางเคมี เปนตน  

4) มีระเบียบการใชหองปฏิบัติการ อาทิ การกําหนดระเบียบปฏิบัติการยืม-คืนอุปกรณ การเบิกสารเคมี 
การอบรมความรูแกนักเรียนโครงงานเร่ืองความปลอดภัยในหองปฏิบัติการกอนเร่ิมทํางานวิจัย 

5) มีการวางแผนระบบการกําจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ 

และมีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับการทาํงานวิจยัที่หลากหลายอีกจํานวน  19 รายการ 
 

หลักฐานเอกสารอางอิง :  

4.4.1  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวทิยาลัยมหิดลกับโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเมื่อวันที่  

4  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

4.4.2  สรุปขอมูลการทํางานวจิัยรวมกับหนวยงานวิจัยภายนอกหรือในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ปการศึกษา 2561 

4.4.3 ขอมูลเก่ียวกับหองปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางสาวอุษา  จนีเจนกิจ 

2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2826-7080 

0-2826-7155 
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องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 

Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสูระบบราชการ 4.0 

 

ตัวชี้วัด 4.4.2 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ : นวัตกรรมการเปดหลักสูตร Honor 

Program ดานสาขาวชิาที่เก่ียวกับ STEM Career รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  

 

สรุปผลการประเมินดานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการ (Innovation Based) 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

นวัตกรรมการเปดหลักสูตร Honor Program ดานสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ STEM Career  

รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  

1. หลักการ เหตุผล ความจําเปน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ใหมีสถานะเปนองคการมหาชน มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งกําหนดไว
ในมาตรา ๗ วา “เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”  กับกําหนด
อํานาจหนาที่หลักตามมาตรา 8 (3) “ใหดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน” และใหมีอํานาจทํากิจการตามมาตรา 9 (3) “ใหสามารถทําความ
ตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน  ในประเทศและตางประเทศหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกิจการที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียน”  

การมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัย จะ
เปนการจูงใจอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนของโรงเรียนสนใจที่จะศึกษาตอในทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี อันเปนสวนหนึ่งของการสรางนักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักประดิษฐคิดคนของประเทศ    

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อจูงใจนักเรียนที่มีศักยภาพสงูทางดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร ศึกษาตอในสาขาวชิาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน 
 

3. การดําเนินการ 

ประสานและรวมมือกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเปดหลักสูตรในลักษณะ Honor Program ในมหาวิทยาลยั 
เพื่อรองรับการเขาศึกษาตอของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

 

4. ผลลัพธที่คาดหวัง 

มีหลักสูตร Honor Program ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
อยางนอย 1 แหง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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5. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม 

จากการดําเนนิการในการเปดหลักสูตร Honor Program ดานสาขาวชิาที่เก่ียวกับ STEM Career รวมกับ

มหาวิทยาลยัของรัฐ อยางนอย 1 แหง ในปงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนนิงาน

ดังนี ้

 

1.1 ประสานและรวมมือกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเปดหลักสูตรในลักษณะ Honor Program ใน

มหาวิทยาลยั เพื่อรองรับการเขาศึกษาตอของนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ทางดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

 

เมื่อวันที่  25  กันยายน 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจดัทําขอตกลงความรวมมือทางวชิาการกับ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงคของขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  ดังนี ้

เพื่อรวมกันสรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในการที่จะไดรับการศึกษาตามสาขาที่สนใจและตามศักยภาพของตนเองทั้งระหวางการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

 

ขอบเขตตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรียินดีรับนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอใน

หลักสูตรผูมีความรูความสามารถพิเศษ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําหนด  

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อนุญาตใหนักเรียนจาก MWIT เขาเรียนรวมกับนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในรายวิชาตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และเมื่อ

นักเรียนไดเรียนรวมจนจบรายวิชาตาง ๆ แลวสามารถเทียบโอนความรูในรายวิชาดังกลาว เมื่อเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี ตามหลักเกณฑที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําหนด 

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีอนุญาตใหบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปจัดการ

เรียนการสอนใหกับนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยถือเปนรายวิชาตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ 

4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณอาจทําความตกลงความรวมมอื

ทางวิชาการเพิ่มเติมในอนาคต อันเปนการขยายผลจากบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชการนี้ได 
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รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานเอกสารอางอิง :  

4.4.2.1 หนังสือที่ ศธ 55/1040 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เร่ืองความมือทางวชิาการ 

4.4.2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการสงเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) และโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ (MWIT) 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารย 
                            2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2826-7099 
0-2826-7155 
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องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base) 

 

ตัวชี้วัด 5.1 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรแบบกาวกระโดด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : สงเสริม

การทํางานรวมกับสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพืน้ฐาน (สพฐ.) 

 

สรุปผลการประเมินดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 

สงเสริมการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

1. หลักการ เหตุผล ความจําเปน 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 กําหนดใหโรงเรียนฯ สามารถสงเสริมให

หนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนฯ และสามารถทําความ

ตกลงและรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการเรียนการสอนของ

โรงเรียนฯ โดยความรวมมือรวมถึงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนฯ    

 

2. วัตถุประสงค 

เพิ่มความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรกับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

3. ผลลัพธที่คาดหวัง 

สงเสริมการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. และโรงเรียน

ในโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
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4. แผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็น 

การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเดือน) 

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 

ดานกระบวนการ 

2.1 สงเสริมการทํางาน

รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ในการ

พัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนและการ

ประเมินการเรียนรู

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัด 

สพฐ. และโรงเรยีนใน

โครงการ วมว. 

- ทําบันทึกขอตกลงระหวางสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง ความรวมมือสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย 
กลุมเปาหมายคือ กลุม ร.ร. 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
และโรงเรียนในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ ตั้งแต ปงบประมาณ 
2556 

- มีแผนพัฒนาท่ีเกิดจากการประสานความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

1) แผนพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
และการประเมินการเรียนรูนักเรียน
ดานคณติศาสตรวิทยาศาสตร ใหกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง และ โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีน
การสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 

- พัฒนาความรูทางวิชาการ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 
แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีจดัการเรียนการ
สอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
จํานวน 35 แหง (โรงเรียนใน
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการ) 

- พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนโดยจัดการอบรมความรู
ทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอน ครั้งท่ี 1 ใหกับ
โรงเรียนในโครงการ วมว. และ
โรงเรียนท่ัวไป  จํานวนไมต่ํา
กวา  300 คน 

 

- พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีนการ
สอนหองพิเศษวิทยาศาสตร (โรงเรียนใน
โครงการความรวมมือทางวิชาการ) 

- พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยจัดการ
อบรมความรูทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี 2 ใหกับโรงเรียนในโครงการ วมว. 
และโรงเรียนท่ัวไป 

- พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
จํานวน 238 แหง ดานองคความรูและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ 

- มีเวทีใหครูผูสอนทางดานทางดาน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ในกลุมโรงเรยีน
วิทยาศาสตร หรือโรงเรียนท่ีอยูใน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ 
โครงการ วมว.ไดมโีอกาสพบปะ 
แลกเปลีย่นวิธีการจดัการเรียนการสอน 
โดยจดัการประชุมทางวิชาการเก่ียวกับ
การจัดการเรยีนการสอนทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี

- พัฒนาครูใหเปนวิทยากรในการ
ถายทอดองคความรูไปยังเพ่ือนครโูดย
จัดการอบรมทางวิชาการเพ่ือเตรียม
ความพรอมเปนวิทยากรศูนยฯ ครัง้ท่ี 
1 ใหกับครูโรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 
1 และรุนท่ี 2 รวม 24 แหง และ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจํานวน 12 แหง โดยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ หรือหนวยงานท่ี
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(โรงเรียนในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ) 

2) แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีน
การสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 12 แหง และ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง ใหเปนโรงเรยีน
ศูนยขยายผลการจัดการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 
ใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ซึ่งเปนท่ีตั้งโรงเรยีนศูนยขยายผล 

- พัฒนาผูบริหาร โดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหารงาน ใหกับ 
ผูบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง 

- พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
จํานวน 118 แหง ดานองคความรูและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ 

- พัฒนาครูใหเปนวิทยากรใน
การถายทอดองคความรูไปยัง
เพ่ือนครูโดยจัดการอบรมทาง
วิชาการเพ่ือเตรยีมความพรอม
เปนวิทยากรศูนยฯ ครั้งท่ี 1 
ใหกับครูโรงเรียนศูนยขยายผล
รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 รวม 24 
โรงเรียน และโรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจํานวน 12 แหง โดย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
หรือหนวยงานท่ีโรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณแตงตั้งใหเปน
หนวยอบรม 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้งให
เปนหนวยอบรม 
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5. สรุปผลการดําเนินการ : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งมีประเด็นการปรับปรุงในดานกระบวนการ : การสงเสริมการทาํงาน

รวมกับสํานักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

สพฐ. และโรงเรียนในโครงการ วมว.  

จากการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ดานกระบวนการ 

2.1 สงเสริมการทํางาน

รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ในการ

พัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนและการ

ประเมินการเรียนรู

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัด 

สพฐ. และโรงเรยีนใน

โครงการ วมว. 

- ทําบันทึกขอตกลงระหวางสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง ความรวมมือสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย 
กลุมเปาหมายคือ กลุม ร.ร. 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
และโรงเรียนในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ ตั้งแต ปงบประมาณ 
2556 

- มีแผนพัฒนาท่ีเกิดจากการประสานความ
รวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1) แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินการเรียนรูนักเรียน
ดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร ใหกับ

- พัฒนาความรูทางวิชาการ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 
แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีจดัการเรียนการ
สอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
จํานวน 35 แหง (โรงเรียนใน
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการ) 

- พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนโดยจัดการอบรมความรู
ทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอน ครั้งท่ี 1 ใหกับ

- พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีนการ
สอนหองพิเศษวิทยาศาสตร (โรงเรียนใน
โครงการความรวมมือทางวิชาการ) 

- พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยจัดการ
อบรมความรูทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี 2 ใหกับโรงเรียนในโครงการ วมว. 
และโรงเรียนท่ัวไป 

- พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
จํานวน 238 แหง ดานองคความรูและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ 

- มีเวทีใหครูผูสอนทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร หรือโรงเรียนท่ี
อยูในโครงการหองเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตรฯ โครงการ วมว.ไดมี
โอกาสพบปะ แลกเปลีย่นวิธีการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดการ
ประชุมทางวิชาการเก่ียวกับการจดัการ
เรียนการสอนทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

- พัฒนาครูใหเปนวิทยากรในการ
ถายทอดองคความรูไปยังเพ่ือนครโูดย
จัดการอบรมทางวิชาการเพ่ือเตรียม
ความพรอมเปนวิทยากรศูนยฯ ครัง้ท่ี 
1 ใหกับครูโรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 
1 และรุนท่ี 2 รวม 24 แหง และ
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โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง และ โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียน
การสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
(โรงเรียนในโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ) 

2) แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจัดการเรียน
การสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 12 แหง และ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท้ัง 12 แหง ใหเปน
โรงเรียนศูนยขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ใหกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้ง
โรงเรียนศูนยขยายผล 

- พัฒนาผูบริหาร โดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหารงาน ใหกับ 
ผูบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง 

- พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
จํานวน 118 แหง ดานองคความรูและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ 

โรงเรียนในโครงการ วมว. และ
โรงเรียนท่ัวไป จํานวน ไมต่ํา
กวา  300 คน 

- พัฒนาครูใหเปนวิทยากรใน
การถายทอดองคความรูไปยัง
เพ่ือนครูโดยจัดการอบรมทาง
วิชาการเพ่ือเตรยีมความพรอม
เปนวิทยากรศูนยฯ ครั้งท่ี 1 
ใหกับครูโรงเรียนศูนยขยายผล
รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 รวม 24 
โรงเรียน และโรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจํานวน 12 แหง  
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
หรือหนวยงานท่ีโรงเรียนมหดิล
วิทยานุสรณแตงตั้งใหเปน
หนวยอบรม 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจํานวน 12 แหง โดยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ หรือหนวยงานท่ี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้งให
เปนหนวยอบรม 
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ผลการดําเนินงาน  

(รอบ 12 เดือน) 

1. การทําบันทึกขอตกลงระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

   เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน โดย นายบุญรักษ ยอด
เพชร เลขาธิการ สพฐ. และโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ โดย รอง
ศาสตราจารย  
ดร. วิวัฒน เรืองเลศิปญญากุล 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตําแหนงใน
ขณะน้ัน ไดลงนามขอตกลง “ความ
รวมมือสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนคณติศาสตร วิทยาศาสตร ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ณ หอง
ประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมผีูบรหิารระดับสูงของท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รวมเปนสักขีพยาน  ซึ่งในบันทึก
ขอตกลงน้ี โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

- จะสนับสนุนใหบริการและ
พัฒนาโรงเรียนระดับ

1. การพัฒนาความรูทางวิชาการ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินการเรียนรู 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัท้ัง 12 แหง 
และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีจัดการเรียนการสอน
หองพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 
35 แหง (โรงเรียนในโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ)  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาความรู ทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หองพิเศษ
วิทยาศาสตร ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. รุนท่ี 5 จํานวน 
12 โรงเรียนและโรงเรียนบึง
กาฬ จํานวน 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 13 - 15 
มีนาคม 2562 มจีํานวนครูท่ี
เขารับการอบรม รวมท้ังสิ้น 
129 คน (คะแนนความพึง

1. พัฒนาความรูทางวิชาการ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมิน
การเรยีนรู ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการ
เรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร 
(โรงเรียนในโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ) 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยจํานวน 12 แหง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

ความรู การจดัการเรียนการสอน และ

ประเมินผลการเรียนรู วันท่ี 9-10 พ.ค. 

2562 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาค

เรียนท่ี 1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 ภาคเรียนท่ี 1) มผีูเขารวมประชุม 

178 คน โดยมีครโูรงเรียนมหดิลวิทยา

นุสรณเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา 32 คน 

และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 

เฉลี่ย 4.33  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา 

ปรับปรุง และจัดทําขอสอบกลางภาค

1. มีเวทีใหครผููสอนทางดาน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ในกลุมโรงเรยีน
วิทยาศาสตร หรือโรงเรียนท่ีอยูใน
โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรฯ โครงการ วมว. ไดมี
โอกาสพบปะ แลกเปลีย่นวิธีการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดการ
ประชุมทางวิชาการเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนทางดาน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี
2. พัฒนาครูใหเปนวิทยากรในการ
ถายทอดองคความรูไปยังเพ่ือนครู
โดยจดัการอบรมทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมความพรอมเปนวิทยากร
ศูนยฯ ครั้งท่ี 1 ใหกับครโูรงเรียน
ศูนยขยายผลรุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 
รวม 24 แหง และโรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั
จํานวน 12 แหง โดยโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ หรือหนวยงานท่ี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้ง
ใหเปนหนวยอบรม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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มัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ให
ครูผูสอนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ตามหลักการของการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) เพ่ิม
ยิ่งข้ึน  

- สรางความรูความเขาใจในการ
บริหารจดัการจัดการเรียนการ
สอนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งจะเปนสวน
สําคัญในการพัฒนาโรงเรียน
เหลาน้ีสูการเปนโรงเรียน
ตนแบบ และสามารถเปน 
“โรงเรียนศูนยขยายผลวิธี
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร” 
ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืนใน
จังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงเรียน

พอใจตอวิทยากร เฉลี่ย 
4.67)  
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 24-26 เม.ย.
62 มจีํานวนครูท่ีเขารับการ
อบรม รวมท้ังสิ้น 129 คน 
(คะแนนความพึงพอใจตอ
วิทยากร เฉลี่ย 4.72)  

- จัดประชุมลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณกับโรงเรียนบึงกาฬ 
วันท่ี 13 มี.ค. 62 

 
2. การพัฒนาการจดัการเรียนการ

สอนโดยจัดการอบรมความรู
ทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอน ครั้งท่ี 1 ใหกับ
โรงเรียนในโครงการ วมว. และ
โรงเรียนท่ัวไป จํานวนไมต่ํากวา 
300 คน 

- จัดอบรมความรูทางวิชาการ
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน 

และปลายภาคเรยีน (ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 

1) วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2562 มี

ผูเขารวมประชุม 146 คน โดยมคีรู

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพ่ีเลี้ยงให

คําแนะนํา 29 คน และมีคะแนนความ

พึงพอใจในภาพรวมผูเขารวประชุมมี

ความพึงพอใจในภาพรวม เฉลี่ย 4.48 

 
โรงเรียนในโครงการ สพฐ. รุน 1 – รุน 4  
และโรงเรียนบึงกาฬ 

- จัดอบรมเตรยีมความพรอมโรงเรยีนท่ี
จัดการเรียนการสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร สังกัด สพฐ. รุน 1 – รุน 
4 ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 3 ป 
จาก “โครงการพัฒนาความรูทาง
วิชาการดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี  สําหรับครรูะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีน
การสอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร” ในการเปนดรงเรยีน
ศูนยขยายผลฯ รวม 24 โรงเรียน วันท่ี  

- จัดประชุมวิชาการ : การจัดการ
เรียนการสอนดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ วันเสารและอาทิตยท่ี 14 - 
15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ไดรับเกียรติจาก
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี
ชวยวากระทรวงศึกษาธิการ มี
ผูเขารวมงาน ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และภาคเอกชน  
จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี  
(1) โรงเรยีนเครือขายความรวมมอื
ทางวิชาการฯ จํานวน 61 โรงเรยีน 
รวม 388 คน (2) โรงเรยีนใน
โครงการ วมว. จํานวน 2 โรงเรียน 
รวม 7 คน (3) หนวยงานภายนอก 
2 หนวยงาน ไดแก สํานัก
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
และสาํนักบริหารงานความเปนเลศิ
ดานวิทยาศาสตรศึกษา สพฐ.  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ศูนยขยายผลและโรงเรียนอ่ืนใน
ภูมิภาคเดียวกัน   

- จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ระดับบริหาร ครูผูสอน และครู
หอพัก ของโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการโรงเรยีนและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนท่ีมศีักยภาพสูง
ดานการเรียนรูคณติศาสตรและ
วิทยาศาสตร ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนเปนผูใฝรู มีวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค มี
ทักษะในการสื่อสาร สามารถ
แกปญหาและทํางานเปนทีมได 
รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ 
และคํานึงถึงประโยชนของสังคม
และประเทศชาติ โดยท้ังหมดน้ี 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณมี

ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 
ในวันท่ี 27-28 เมษายน 
2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ น้ัน มีจํานวนหัวขอ
อบรมท่ีเปดรับสมัครผานระบบ
ออนไลน จํานวนท้ังสิ้น 17 
หัวขอ และมีจํานวนหัวขออบรม
ท่ีสามารถเปดการอบรมได (มี
จํานวนผูสมัครเกินกวา 15 คน
ข้ึนไป) จํานวน 15 หวัขอ  
โดยมผีูสนใจเขารับการอบรมใน
ครั้งน้ี รวมจํานวนท้ังสิ้น 337 
คน ครูวิทยากรเปนบุคลากร
ของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
37 คน และจากหนวยงาน
ภายนอก 1 คน มีคะแนน
ประเมินความพึงพอใจตอ
วิทยากรโดยภาพรวม 4.71  

 
3. การพัฒนาครูใหเปนวิทยากรใน

การถายทอดองคความรูไปยัง
เพ่ือนครูโดยจัดการอบรมทาง
วิชาการเพ่ือเตรยีมความพรอม
เปนวิทยากรศูนย ฯ ครั้งท่ี 1 

17 – 18 ส.ค. 2562 จํานวน 4 
สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสกิส 
เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 272 คน จาก 23 
โรงเรียน และมีคะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมผูเขารวประชุมมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอวิทยากรอบรมซึ่ง
เปนบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เฉลีย่ 4.65   

- สงงบประมาณสนับสนุนในการ
ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ
อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให
โรงเรียนท่ีขอรบัการสนับสนุน จํานวน 
8 โรงเรียน วงเงิน 283,994 บาท 
 

โรงเรียนในโครงการ สพฐ. รุน 5  และ
โรงเรียนบึงกาฬ 

- สงงบประมาณสนับสนุนในการ
ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ
อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให
โรงเรียน สพฐ. รุน 5 จํานวน 12 
โรงเรียน วงเงิน 11,334,985 บาท 
และโรงเรียนบึงกาฬ วงเงิน 499,393 
บาท 

รวม 7 คน (4) มีบริษัทเอกชน
มารวมออกบูทแสดงสินคาอุปกรณ
วิทยาศาสตร จํานวน 5 บริษัท 
รวม 16 คน และครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ รวมจาํนวน 79 คน  
รวมจํานวนผูเขารวมงานท้ังสิ้น 
497 คน และมีผลงานเขารวม
นําเสนอในงาน ดังน้ี ผลงาน
โรงเรียน : ดานการบริหารจัดการ 
ดานการจดัการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
โรงเรียน แบบโปสเตอร จํานวน 
61 ผลงาน และ ผลงานครู : 
นวัตกรรม/รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนดานคณติศาสตร
วิทยาศาสตร จํานวน 76 ผลงาน 
(รร.เครือขาย 61 ผลงาน รร.
มหิดลวิทยานุสรณ 15 ผลงาน) 
แบบบรรยาย จํานวน 41 ผลงาน 
(รร.เครือขาย 35 ผลงาน รร.
มหิดลวิทยานุสรณ 6 ผลงาน)  
ผลงานประเมิน : พบวาผูเขารวม
งานคิดวาไดรับประโชนจากการเขา
รวมงานประชุมวิชาการในครั้งน้ี 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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วัตถุประสงคเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษาและเปดโอกาส
ใหเด็กไทยไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูตามศักยภาพของตน
อยางเต็มท่ี อันจะเปนแนวทาง
หน่ึงในการชวยยกระดับ
การศึกษาของประเทศไทย 

2. การพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
และการประเมินการเรียนรูนักเรียน
ดานคณติศาสตรวิทยาศาสตร 
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัท้ัง 12 แหง และ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
จัดการเรียนการสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร (โรงเรียนในโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พิจารณา ปรับปรุง และจัดทํา
ขอสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียนกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 12 แหง 2 
ชวงเวลา ไดแก  
 

 
โรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 1   
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรยีม

ความพรอมวิทยากรโรงเรียน
ศูนยขยายผล ปงบประมาณ 
2562 ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 9-10 
มีนาคม 2562 ใหครูท่ีจะไดรับ
มอบหมายใหเปนวิทยากรหลัก
ของโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 
รุนท่ี 1 จํานวน 4 สาขาวิชา 
ไดแก คณติศาสตร ฟสิกส เคมี 
และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 
คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 96 คน 

- ประสานโรงเรียนโรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ รุน 1 กําหนดวันจดั
อบรมขยายผลฯ ใหครูโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด กําหนดวัน
ดังตาราง 

โรงเรียนศนูย  วันจดัอบรม 

พัทลุง 
25-26 
พ.ค. 62 

ดีบุกพังงาวทิยายน 
8-9 มิ.ย. 

62 
สกลราชวิทยานกุูล 

เพชรพิทยาคม 

2. พัฒนาการจดัการเรียนการสอนโดย
จัดการอบรมความรูทางวิชาการและการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการ
สอน ครั้งท่ี 2 ใหกับโรงเรียนในโครงการ 
วมว. และโรงเรียนท่ัวไป 

- จัดอบรมความรูทางวิชาการและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 
2562 มีจํานวนหัวขออบรมท่ีเปดรับ
สมัครผานระบบออนไลน จํานวนท้ังสิ้น 
22 หัวขอ และมีจํานวนหัวขออบรมท่ี
สามารถเปดการอบรมได (มีจาํนวน
ผูสมคัรเกินกวา 10 คนข้ึนไป) จํานวน 
15 หัวขออบรม มีผูสนใจเขารบัการ
อบรมจํานวน 303 คนจาก 111 
โรงเรียน 45 จังหวัดท่ัวประเทศ มีครู
วิทยากรเปนบุคลากรของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 31 คน และจากหนวยงาน
ภายนอก 2 คน มีคะแนนประเมินความ
พึงพอใจตอวิทยากรโดยภาพรวม 4.80 

 
3. พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
จํานวน 238 แหง ดานองคความรูและ

ระดับมาก ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
93.13 ในดานตางๆ ดังน้ี  
(1) ไดเหน็มุมมองการจัดการเรยีน
การสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(2) ไดแลกเปลีย่นเรยีนรูวิธีการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีสอน 
กับบุคลากรทางการศึกษา และ  
(3) การบริหารจัดการเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนทางดาน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
 

โรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 1   
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรยีมความ

พรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล 
ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 ใน
วันท่ี 21-22 กันยายน 2562 ให
ครูท่ีจะไดรับมอบหมายใหเปน
วิทยากรหลักของโรงเรียนศูนยขยาย
ผล ฯ รุนท่ี 1 จํานวน 4 สาขาวิชา 
ไดแก คณติศาสตร ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวม
จํานวนท้ังสิ้น 96 คน โดยมคีรู
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพ่ี
วิทยากรอบรม 20 คน และมี



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 วันท่ี 26-27 ตุลาคม 2561  
5 รายวิชา รวมครูเขารวม
ประชุมท้ังสิ้น 83 คน 
ประกอบดวย วิชากลศาสตร 
(17 คน) วิชาสมบัติของสาร 
(17 คน) วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร (15 คน) วิชา
คณิตศาสตร 3 (17 คน) และ
วิชาโลกศาสตรและภูมิศาสตร 1 
(17 คน) 

 วันท่ี 3 - 4 พฤศจิกายน 
2561 
1 รายวิชา ไดแกวิชาพันธุศาสตร
และวิวัฒนาการ (20 คน)  
  รวมจํานวนท้ังสิ้น 103 คน  

- วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 คณะ
บุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ โดยนางสาวสถาพร วรรณธน
วิจารณ รักษาการในตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการ เดินทางเขาเยีย่ม
สังเกตการณและรับฟงขอมลูเชิง
ประจักษทางดานวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน  
ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

สิรินธร 
15-16 
มิ.ย. 62 

ศรียานุสรณ 

ศรัทธาสมุทร 

พะเยาพิทยาคม 
22-23 
มิ.ย. 62 

สอาดเผดมิวทิยา 

อุตรดิตถดรณุ ี

อางทองปทมโรจน
วิทยาคม 29-30 

มิ.ย. 62 
กาฬสินธุพิทยาสรรพ 

 

โรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 2   
- จัดประชุมลงนามในบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณกับโรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ รุนท่ี 2 แลว เมื่อ
วันท่ี 21 มกราคม 2562 โดย
เชิญ ผูแทน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ผูแทน 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  
ผูประสานงานหลัก รวมจํานวน
ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 42 คน 

วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ 
โรงเรียนศูนยขยายผลรุนท่ี 1 
- บุคลากรและครูสาขาวิชาคณิศาสตร 

ฟสิกส เคมี และชีววิทยาของโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 43 คน 

เดินทางไปตดิตามสังเกตการณ การจัด

อบรมพัฒนาครโูรงเรยีนเครือขายใน

จังหวัด ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 

ของโรงเรียนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

รุน 1 จํานวน 12 โรงเรียน ชวงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ผูเขารับ

การอบรมคดิวามีความพึงพอใจในดาน

การไดรับประโยชนจากการเขารับการ

อบรมครั้งน้ี ท่ีระดับคะแนน เฉลี่ย 

4.08 

- สงงบประมาณสนับสนุนในการจัดซือ้/

ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ

อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช

วิทยาลัยท่ีเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ 

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
เฉลี่ย 4.62 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท่ีเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ    
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรยีมความ

พรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผล 
ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 ใน
วันท่ี 21-22 กันยายน 2562 ให
ครูท่ีจะไดรับมอบหมายใหเปน
วิทยากรหลักของโรงเรียนศูนยขยาย
ผล ฯ รุนท่ี 1 จํานวน 4 สาขาวิชา 
ไดแก คณติศาสตร ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวม
จํานวนท้ังสิ้น 95 คน โดยมคีรู
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพ่ี
วิทยากรอบรม 22 คน และมี
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
เฉลี่ย 4.87 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เพ่ือใชเปนขอมูลพัฒนาความรวมมือ
ทางวิชาการ ในการเพ่ิมศักยภาพ
ทางการจัดการเรียนการสอนใน
ระนาบเดียวกับโรงเรียนระดบัจังหวัด
ในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเขารวม “โครงการ
พัฒนาความรูทางวิชาการดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการเรยีน
การสอนนักเรียนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร”กับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

3. แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจดัการ
เรียนการสอนหองพิเศษ
วิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 12 
แหง และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัท้ัง 12 แหง ให
เปนโรงเรียนศูนยขยายผลการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ใหกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดซึ่งเปนท่ีตั้ง
โรงเรียนศูนยขยายผล 
 

และรวมวางแผนการดําเนินงาน
และกรอบวิธีการบริหารดําเนิน
โครงการของโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ รวมกัน  

- ประสานใหโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ รุนท่ี 1 เปนเจาภาพจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัทํา
หลักสตูรอบรมขยายผล ฯ ของ
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุน 2 
ซึ่งดําเนินการตามกลุมภมูิภาค 
และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สงคณะบุคลากรไปเขารวม
สังเกตการณ มีกําหนดวัน
ประชุม ดังน้ี 
1) ภาคกลาง ตะวันออก และ 
ใต ณ โรงเรียนอางทองปทม
โรจนวิทยาคม วันท่ี 26 มี.ค.62 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงเรียนสริินธร วันท่ี 27 
มี.ค. 62 
3) ภาคเหนือ ณ โรงเรียน
อุตรดิตถดรณุี วันท่ี 29 ม.ีค. 
62 

จํานวน 12 โรงเรยีน วงเงิน  

3,444,936 บาท 

- สงงบประมาณสนับสนุนในการจัดซือ้/

ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ

อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให

โรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 

118 โรงเรียน วงเงิน 11,319,943  

บาท 

      

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2   

หลักสูตร 16 คน  
- บุคลากรและครูสาขาวิชาคณิศาสตร 

ฟสิกส เคมี และชีววิทยาของโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 16 คน 

เดินทางไปตดิตามสังเกตการณ การจัด

ประชุมเพ่ือจัดทําหลักสูตรอบรม

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 (จํานวน 

12 โรงเรียน) ดําเนินการโดย โรงเรียน

ศูนยขยายผลฯ รุน 1 ใน 3 กลุม

ภูมิภาค ชวงเดือนพฤษภาคม 2562 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ประเด็น 

การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเดือน) 

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูผลการพัฒนาครู
โรงเรียนเครือขายในจังหวัด
ปงบประมาณ 2561 และจัดทํา
แผนการดาํเนินงานของโรงเรยีน
ศูนยขยายผล ฯ รุนท่ี 1 
ปงบประมาณ 2562 ในวันศุกรท่ี 
18 มกราคม 2562 โดยเชิญ ผู
ประสานงานหลัก และผูแทน
วิทยากรรายวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของโรงเรยีนศูนย
ขยายผล ฯ รุน 1 (จํานวน 2 คน) 
รวมจํานวน 3 คนตอโรงเรียนศูนย 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอขอมลู/ 
ผลการพัฒนาครูโรงเรยีนเครือขาย 
การสะทอนปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการจดัอบรม
พัฒนาความรูทางวิชาการ 
ปงบประมาณ 2561 และรวมวาง
แผนการดาํเนินงานและกรอบ
วิธีการบริหารดําเนินโครงการของ
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 12 
โรงเรียนรวมกัน ท้ังน้ีไดเชิญ รอง

- โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนท่ี 1 
แจงกําหนดวันจัดอบรมเตรียม
วิทยากรใหโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ รุน 2 จํานวน 2 ครั้ง ใน
ปงบประมาณ 2562 มีกําหนด
วันจัดอบรม ดังน้ี  
1) ภาคกลาง ตะวันออก และ 
ใต ณ โรงเรียนอางทองปทม
โรจนวิทยาคม  
ครั้งท่ี 1 : 25-26 พ.ค.62  
ครั้งท่ี 2 : 16-17 พ.ย.62 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงเรียนสริินธร  
ครั้งท่ี 1 : 15-16 มิ.ย.62 
ครั้งท่ี 2 : 2-3 พ.ย.62 
3) ภาคเหนือ ณ โรงเรียน
อุตรดิตถดรณุี  
ครั้งท่ี 1 : 29-30 มิ.ย. 62  
ครั้งท่ี 2 :  26-27 ต.ค.62 

- ผูอํานวยการโรงเรยีนและคณะ
จากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ
เดินทางไปสังเกตการณการจัด
ประชุมจัดทําหลักสูตรอบรม
ของโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 

- บุคลากรและครูสาขาวิชาคณิศาสตร 

ฟสิกส เคมี และชีววิทยาของโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 18 คน 

เดินทางไปตดิตามสังเกตการณ การจัด

อบรมเตรียมความพรอมวิทยากร

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 (จํานวน 

12 โรงเรียน) ดําเนินการโดย โรงเรียน

ศูนยขยายผลฯ รุน 1 ใน 3 กลุม

ภูมิภาค ชวงเดือนพฤษภาคม 2562  

- สงงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ/

ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ

อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช

วิทยาลัยท่ีเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ 

รุน 2 จํานวน 12 โรงเรียน วงเงิน 

3,260,363 บาท 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัยท่ีเปนศูนยขยายผลฯ   

- บุคลากรและครูสาขาวิชาคณิศาสตร 

ฟสิกส เคมี และชีววิทยาของโรงเรยีน



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)   - 76 - 

ผูอํานวยการ กลุมบรหิารวิชาการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูคณติศาสตร และผู
ประสานงานของโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ท้ัง 12 โรงเรียน (รวม 32 คน) 
เขารวมฟงการนําเสนอผลการ
พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายของ
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนท่ี 1  
ในครั้งน้ีดวย เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงานของการเปน
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 

 
 
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 และ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
- รับสมคัรโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีไดรับการพัฒนาจากโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณมาอยางตอเน่ือง
เปนเวลา 3 ป จาก “โครงการพัฒนา
ความรูทางวิชาการดานคณติศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
จัดการเรียนการสอนนักเรียนหอง
พิเศษวิทยาศาสตร” รุน 1 รุน 2  

รุน 2 ตามกลุมภูมิภาค โดยมี
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 
เปนเจาภาพ ณ โรงเรียน
อางทองปทมโรจนวิทยาคม 
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  และ
โรงเรียนสิรินธร (วันท่ี 26, 27 
และ 29 มีนาคม 2562 
ตามลาํดับ) 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจํานวน 12 แหง  
- จัดประชุมทําความเขาใจ

รูปแบบการดําเนินงานการเปน
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย วันท่ี 18 มกราคม 
2562 มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น
จํานวน 30 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ (1 คน)  
รองผูอํานวยการ (5 คน) 
ผูชวยผูอํานวยการ (1 คน) 
หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร/
ผูท่ีไดรับมอบหมาย (9 คน) 
หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร/
ผูท่ีไดรับมอบหมาย (9 คน) 
และผูประสานงาน (5 คน) 

มหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 56 คน 

เดินทางไปตดิตามสังเกตการณ การจัด

อบรมพัฒนาครโูรงเรยีนเครือขายใน

จังหวัด ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 

ของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช

วิทยาลัยท่ีเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ 

จํานวน 11 โรงเรยีน ชวงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ผูเขารับ

การอบรมมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 

4.63 

- สงงบประมาณสนับสนุนในการจัดซือ้/

ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ

อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช

วิทยาลัยท่ีเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ 

จํานวน 11 โรงเรยีน วงเงิน 

4,574,233 บาท 

- สงงบประมาณสนับสนุนในการจัดซือ้/

ซอมแซม/บํารุงรักษา ครุภณัฑและ

อุปกรณวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ให

โรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 

109 โรงเรียน วงเงิน 16,194,431 

บาท     
 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รุน 3 และรุน 4 และโรงเรยีน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ท้ัง 12 แหง ท่ีมีศักยภาพท่ีจะทํา
หนาท่ีเปนผูขยายผลองคความรูทาง
วิชาการใหกับโรงเรยีนอ่ืนๆ ใน
จังหวัดของตนได และไมไดเปน
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนท่ี 1 โดย
ใหแตละโรงเรยีนประเมินความ
พรอมของตนเองและพิจารณาใน 3 
ดาน ไดแก  

1) ความพรอมของผูบรหิาร 

ของโรงเรียน 

2) ความพรอมดานสถานท่ีและ

หองปฏิบัติการท่ีจะใชในการจัด

อบรมขยายผล  

3) ความพรอมและความกระตือรือรน

ของครู ในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา พิจารณาจาก

การเขารับการอบรมกับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 

รวมจํานวนโรงเรียนท่ีสมัครเขารับการ
คัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 
2 จํานวน 30 โรงเรียน (จาก 36 
โรงเรียน) และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยัท้ัง 12 โรงเรียน  

- จัดประชุมจัดทําหลักสตูรการ
อบรมโรงเรียนเครือขายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย วันท่ี 16 
กุมภาพันธ 2562 
มีผูเขารวมประชุม ท้ังสิ้น 
จํานวน 44 คน เปนครูผูสอน
สาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
และคณิตศาสตร (สาขาวิชาละ 
11 คน) ผูสังเกตการณ จาํนวน 
10 คน และผูประสานงาน 
จํานวน 10 คน  

- จัดอบรมเตรยีมความพรอมการ
เปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย วันท่ี 9-
10 มีนาคม 2562 มผีูเขารวม
ประชุมท้ังสิ้น 92 คน 
ประกอบดวย ครูสาขาวิชาฟสิกส 
(24 คน) วิชาคณติศาสตร (24 
คน) วิชาเคมี (22 คน) และวิชา
ชีววิทยา (22 คน) มีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจตอวิทยากร
ท้ัง 4 สาขาวิชา 4.76 
 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรยีนศูนย
ขยายผล ฯ รุนท่ี 2 และโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ท้ัง 12 โรงเรียน ดําเนินการโดย
คณะอนุกรรมการบริการวิชาการของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมมี
มติใหผานการพิจารณาเบ้ืองตน เปน
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 
จํานวน 13 โรงเรยีน และ โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
จํานวน 11 โรงเรยีน โดยใชเกณฑ
พิจารณา ดังน้ี  

1) ผลการประเมินตนเอง  
2) ความพรอมดานสถานท่ีและ

หองปฏิบัติการท่ีจะใชในการจัด
อบรมขยายผล  

3) ความสามารถในการจดัซื้อ/จัดจาง 
วัสดุครภุัณฑวิทยาศาสตรจาก
งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4) ความพรอมและความ
กระตือรือรนของครู ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

- ประสานโรงเรียนโรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ รุน 1 กําหนดวันจดั
อบรมขยายผลฯ ครั้งท่ี 
1/2562  ใหครูโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด กําหนดวัน
ดังตาราง 

1 นครศรีธรรมราช 18-19  
พ.ค. 62 2 เลย 

3 ตรัง 25-26  
พ.ค. 62 4 ชลบุร ี

5 พิษณุโลก 

6 บุรีรัมย 8-9  
มิ.ย. 62 7 เชียงราย 

8 เพชรบรุ ี

9 มุกดาหาร 15-16  
มิ.ย. 62 1

0 
สตูล 

1
1 

ปทุมธาน ี 22-23  
มิ.ย. 62 

 
- ผูอํานวยการโรงเรยีนและคณะ

จากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
เดินทางไปเยี่ยมสังเกตการณ
การโรงเรียนเครือขายทาง
วิชาการ ภาคใต ระหวางวันท่ี 
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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พิจารณาจากการเขารับการอบรม
กับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ที่ ชื่อโรงเรียน รุน 

1 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 

2 ตราษตระการคุณ 1 

3 อํานาจเจริญ 2 

4 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 

5 พิชัยรัตนาคาร 2 

6 ลําปางกัลยาณี 3 

7 กรรณสูตศึกษาลัย 3 

8 วิสุทธรังษี 3 

9 เบญจมราชูทิศ 3 

10 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดนาน 4 

11 อุดมดรุณี 4 

12 สตรีศึกษา 4 

13 นารีนุกูล 4 

- เดินทางลงพ้ืนท่ีประเมินความพรอม

ดานสถานท่ีและหองปฏิบัติการของ

โรงเรียนท่ีผานเกณฑการพิจารณา

เบ้ืองตนเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

รุน 2 จํานวน 8 โรงเรยีน ในชวง

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

มีกําหนดการ ดังน้ี 

 

 

2562 ไดแก (1) โครงการ
พัฒนากลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย : รร.วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั ตรงั รร.
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล และ รร.
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

(2) โครงการความรวมมือกับ

โรงเรียนเครือขายในการขยายผล

องคความรูทางวิชาการและวิธี

จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (รุน 1) : 

รร.พัทลุง รร.สตรีพัทลุง รร.ควน

ขนุน และ รร.ศรีบรรพตพิทยาคม 

และ (3) โครงการพัฒนาความรู

ทางวิชาการดานคณติศาสตรและ

วิทยาศาสตร สําหรับครรูะดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 

สพฐ. รุน 5 : รร.สรุาษฎรธานี 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน 
วันที่ลงพ้ืนที่

ประเมนิ 
1 วิสุทธรังษี 30 พ.ย. 61 

2 กรรณสูตศึกษาลัย 6 ธ.ค. 61 
3 ตราษตระการคุณ 7-8 ธ.ค. 61 
4 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

5 อํานาจเจริญ 14 ธ.ค. 61 
6 นารนีุกูล 
7 ปทุมเทพวทิยาคาร 19 ธ.ค. 61 
8 พิชัยรัตนาคาร 26 ธ.ค. 61 

 
- จัดประชุมสรุปผลการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรยีนศูนยขยายผลฯ รุน
ท่ี 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 
61  
ที่ ชื่อโรงเรียนศูนยฯ รุน 2 จังหวัด 

1 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดนาน นาน 

2 ลําปางกัลยาณี  ลําปาง 

3 อุดมดรุณี  สุโขทัย 

4 สตรีศึกษา  รอยเอ็ด 

5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 

6 นารีนุกูล อุบลราชธานี 

7 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 

8 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 

9 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

10 ตราษตระการคุณ ตราด 

 
 
 
 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
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11 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ราชบุร ี

12 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
 

ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชทยาลัย  

1 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชทยาลัย เชียงราย 

2 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

3 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย 

4 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

5 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

6 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี

7 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

8 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

9 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

10 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

11 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

 
4. พัฒนาผูบริหาร โดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหารงาน 
ใหกับ ผูบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ท้ัง 12 แหง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
"การบริหารหลักสูตรและการบรหิาร
จัดการงานอาคารสถานท่ี" ใหกับ
ผูบริหารกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง ณ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร วันท่ี 4 - 6 
ต.ค. 61 ประกอบดวย 

การบรรยายพิเศษและการทํา work 
shop เรื่อง “บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการบริหารหลักสตูรและ
งานวิชาการ” โดย รศ.ดร.วิวัฒน เรือง
เลิศปญญากุล ผูอํานวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ และ “กรอบ
ความคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ
ดานภูมสิถาปตยและการออกแบบพ้ืนท่ี
การเรยีนรูเบ้ืองตน” โดย ดร.ชเนนทร 
มั่นคง ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ 
และอาจารยประจําภาควิชาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี โดยมีผูบริหารฯ เขารวมประชุม
ท้ังสิ้น 42 คน ประกอบดวย  
• ผูอํานวยการ จํานวน 12 คน 
• รองผูอํานวยการท่ีดูแลงาน

วิชาการ/ 
ผูท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 12 
คน 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
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ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 

• รองผูอํานวยการท่ีดูแลงานอาคาร
สถานท่ี/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
จํานวน 14 คน  

• ศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร 
จํานวน 4 คน 

5. พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัด จํานวน 118 แหง ดานองค
ความรูและวิธีการจดัการเรียนการ
สอนโดยโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

- บุคลากรและครูสาขาวิชาคณิ
ศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา
ของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
จํานวน 63 คน เดินทางไป
ติดตามสังเกตการณ การจดัอบรม
พัฒนาครูโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัด ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 
2561 ของโรงเรียนศูนยขยายผล
ฯ จํานวน 12 โรงเรยีน กําหนด
จัดอบรม ดังตาราง 

โรงเรียนศูนยฯ รุน 1 วันจัดอบรม 

อางทองปทมโรจน
วิทยาคม 

3-4 ต.ค.61 

ดีบุกพังงาวิทยายน 
6-7 ต.ต.61 

เพชรพิทยาคม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเด็น 

การพัฒนา 

เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเดือน) 

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 

ศรียานุสรณ 

พะเยาพิทยาคม 20-21 ต.ต.61 

สกลราชวิทยานุกูล 27-28 ต.ต.61 

พัทลุง 
10-11 พ.ย.61 ศรัทธาสมุทร 

สิรินธร 

สอาดเผดิมวิทยา 
24-25 พ.ย.61 

 
กาฬสินธุพิทยาสรรพ 

อุตรดิตถดรุณี  
 

หลักฐานเอกสารอางอิง :       

5.1.1 สําเนา บันทึกขอตกลงระหวางสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
5.1.2 รายชื่อโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1  (12 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 118 โรงเรียนและ โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2  (12 โรงเรียน) 
5.1.3 รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ (11 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือขายในจังหวดั 109 โรงเรียน 
5.1.4 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู การจัดการเรียนการสอน และประเมนิผลการเรียนรู” กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  
5.1.5 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา ปรับปรุง และจดัทาขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562  
 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางสาวสถาพร  วรรณธณวิจารณ 

2. น.ส.ศิริมาศ  สุขประเสริฐ 

โทรศัพท :  0-2826-7099 

0-2826-7168 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
 

การประเมินผูอํานวยการ 
องคการมหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
รศ.ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
 

Performance 
Competency 

สรุปผล
ประเมิน 

คะแนน 
ITA สัญญาจาง การปะเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย 

      94.45 

 
 

องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ) 

2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance) 

2.1.1 สัญญาจาง
ผูอํานวยการ
องคการมหาชน 

 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน - มีการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 
 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2. การวางกลยุทธในการบริหารงานบุคคล - มีการปรับปรุงระบบ
การประเมิน   

- มีการปรับโครงสรางการ
บริหารงาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

3. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 

มีเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 4. การสรางความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง มีการประชุมหารือรวมกัน
ระหวางโรงเรียนและ
ผูปกครองอยางตอเน่ืองใน
การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.2 การประเมิน
องคกร 

5. การดําเนินการตามตัวชี้วัดสํานักงาน ในสวนท่ี 1 ผลงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.3 งานอื่นๆ ท่ี
คณะกรรมการ
มอบหมาย 

6. การจัดงาน Thailand International Science 
Fair 2019 

 

มีการเชิญโรงเรียน
เครือขายท้ังในและ
ตางประเทศเขารวมงาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 

 1) ภาวะผูนํา • มีความสามารถต้ังใจที่จะ
รับบทในการเปนผูนํา
โรงเรียน 

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย 
วิธีการทํางาน  ให
ผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
ราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค
ของโรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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องคประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ) 

 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 

  

 6) การสอนงานและการมอบหมายงาน ต้ังใจที่จะสงเสริมการเรียนรู
หรือการพัฒนาผูอื่นในระยะ
ยาวจนถงึระดับที่เชื่อมั่นวา
จะสามารถมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่
จะตัดสินใจในการปฏบิัติ
หนาที่ของตนได 
 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
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รายละเอียดประกอบการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการฯ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล  
 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผาน ไมผาน 
2.1 การประเมินผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance) 

2.1.1 สัญญาจาง
ผูอํานวยการ
องคการ
มหาชน 

1. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2. การวางกลยุทธในการ
บริหารงานบุคคล 

- มีการปรับปรุงระบบการประเมิน   
- มีการปรับโครงสรางการบริหารงาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

3. การสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 

มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ สูงกวา
เปาหมาย 

  

4. การสรางความรวมมือกับ
เครือขายผูปกครอง 

มีการประชุมหารือรวมกันระหวางโรงเรียนและ
ผูปกครองอยางตอเน่ืองในการสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.2 การประเมิน
องคกร 

5. การดําเนินการตามตัวช้ีวัด
สํานักงาน ในสวนท่ี 1 

ผลงานเปนไปตามเปาหมาย สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.1.3 งานอื่นๆ ท่ี
คณะกรรมการ
มอบหมาย 

6. การจัดงาน Thailand 
International Science 
Fair 2019 

 

มีการเชิญโรงเรียนเครือขายท้ังในและตางประเทศ
เขารวมงาน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ องคการมหาชน 

 1. ภาวะผูนํา • มีความสามารถต้ังใจที่จะรับบทในการเปนผูนํา
โรงเรียน 

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย วธิีการทํางาน  ให
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 2. วิสัยทัศน • สามารถกําหนดทิศทาง ภารกจิ และเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน 

• ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อให
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 3. การวางกลยุทธ • เขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐ 

• สามารถนํามาประยกุตใชในการกาํหนดกลยุทธของ
โรงเรียน 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 4. ศักยภาพเพ่ือการ
ปรับเปล่ียน 

• สามารถกระตุนหรือผลักดันโรงเรียนไปสูการ
ปรับเปล่ียนที่เปนประโยชน  รวมถึงการส่ือสารใหผูอื่น
รับรู เขาใจ  

• ดําเนินการใหการปรับเปล่ียนเกิดขึ้นจริง 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
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องคประกอบการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ผาน ไมผาน 
 5. การควบคุมตนเอง สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่

อาจถกูยัว่ยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตอง
ทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ัน
เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 

สูงกวา
เปาหมาย 

  

 6. การสอนงานและการ
มอบหมายงาน 

ต้ังใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะ
ยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนได 
 

สูงกวา
เปาหมาย 
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สรุปผลการประเมินผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
  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 4 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 
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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 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
การพัฒนาหลักสูตรปการศึกษา2562 ในชวงที่ผานมาพบวาครูยังยึดติดกับการใชเนื้อหาเปนแกนในการ พัฒนา

หลักสูตร หรือยังกําหนดเปาหมายการเรียนรูเปนเร่ืองที่ “ไดสอน”แทนที่จะกําหนดผลลัพธคือ “การเรียนรู”ที่ เกิดข้ึนใน
ผูเรียนตามแนวคิด outcome based ที่ไดกําหนดไว จึงจาํเปนตองมีการหารือกันภายใน และเชิญผูทรงคุณวฒุิภายนอก
มาสรางความรูความเขาใจใหกับครูทุกคนเพิ่มข้ึน แมวาความเขาใจจะเพิ่มข้ึนก็ตาม แตก็ยัง พบวา การปรับเปลี่ยนไปสู
แนวคิดใหมที่ไมคุนเคยยังมีแรงเสียดทานมากพอควร ดังสงัเกตไดจากการเขียนรายละเอียดรายวิชาที่ยงักําหนดใหผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเปน “การไดทาํ”มากกวา “การทําได” หรือบางคร้ังยังยึด ติดกับข้ันตอนปฏิบตัิยอยมากจนทาํใหละเลย 
“การทําได”   

ในบางสาขาวิชา เชน สาขาศิลปศาสตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางมากและบูรณาการสาระการเรียนรูกัน
เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การมองภาพองครวมยังอยูในกรอบของสาขาวิชา มีเพียงคณิตศาสตร กับฟสิกสที่ได
หารือกันและปรับเปลี่ยนลําดบัของสาระการเรียนรูเพื่อลดทอนความซาซอนของเนื้อหาลงได สาเหตุ หนึ่งอาจเนื่องมาจาก
แนวคิดที่ชัดเจนจากทีป่รึกษาของสาขาคณิตศาสตรที่เห็นวาการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนทั่วไป เปนการเรียนเพื่อ
นําคณิตศาสตรไปประยุกตใช มากกวาการเรียนคณิตศาสตรบริสุทธิ์ จะเห็นไดวา ผูทรงคุณวุฒทิี่เปนทีป่รึกษาวิชาการของ
สาขาสามารถเปลีย่นแนวคิด/มมุมองของครูที่สอนไดอยางมาก อยางไรก็ ตาม การปรับเปลี่ยนลําดับสาระการเรียนรูของ
คณิตศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการสอนฟสิกสก็ตองคํานึงถึงลาํดับ ที่เหมาะสมของสาระการเรียนรูของคณิตศาสตรเอง
ดวย   

การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเรียนการสอน กลุมสาระที่มปีญหามากที่สุดนาจะเปนกลุมพลานามัยที่ปจจบุัน 
ควบรวมกับสาขาชีววทิยา กลุมนี้แสดงออกถึงการตอตาน (resist) ตอการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ บุคลากรบางสวนมี 
แนวโนมที่จะปดก้ันการรับฟงความคิดเห็น และในสวนทีฟ่งก็จะมีอคต ิ(bias) เลือกรับฟงเฉพาะสวนที่สอดคลองกับ
ความคิดเดิมของตนเองเทานั้น สาเหตุสวนหนึง่ อาจจะเนื่องมาจากในการประชุมบุคลากรสวนใหญมักจะใชชวง บายวนั
พุธ ซึ่งบุคลากรในกลุมนี้มักจะตดิภารกิจในการดูแลนักศึกษาวชิาทหาร รวมทั้ง หองพักครูที่อยูที่ศูนยกีฬาที่ แยกตัว
ออกไปจากบุคลากรสายวชิาการสาขาอ่ืน ๆ อาจทําใหไมไดรับขอมูลเพียงพอ ในขณะเดียวกัน ทัศนคติเชิงลบของบุคลากร
บางคนก็อาจจะทาํใหมุมมองของบุคลากรอ่ืน ๆ บิดเบี้ยวไปได 

จากการที่ไดมโีอกาสสอนในรายวิชาเลือกทั้งในภาคการศึกษาที1่ และ 2/2561 รวมทั้งการเปนที่ปรึกษา 
โครงงานวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนชั้นม. 5 นัน้ พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดการปูพื้นฐานทกัษะการคิด การ แกปญหา
อยางเปนระบบ รวมถึงการขาดความรูทั่วไปในสังคม ขาดทักษะและประสบการณที่จะประยุกตใชความรู ในการแกปญหา
ที่เกิดข้ึนจริง รวมทั้ง ทักษะการนําเสนอ ในขณะที่ครูสวนใหญใหขอมูลวาไดสอนทักษะ/ความรู เหลานั้นแลว สิ่งเหลานี้
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แสดงถึงการ “ไดสอน”ของครู แตยังขาดการวัดประเมินสิ่งที่เกิดข้ึนในผูเรียน ดังนั้นจาํตองมี การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและการวัดผล 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.1 : 
- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2849-7101 
 

 
 

ตัวชี้วัด 2.1.1.2 มีการวางกลยทุธในการบริหารงานบุคคล 
 
คําอธิบาย : 

บุคลากรของโรงเรียนไดรับการสงเสริม/พัฒนา ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  รวมถึง
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมสีวนรวมในการบริหารองคกรได 
 
เปาหมายการประเมิน : 

• มีการปรับปรุงระบบการประเมิน   

• มีการปรับโครงสรางการบริหารงาน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระบบการประเมิน 
ระบบการประเมินแมวาจะถูกใชเปนคร้ังทีส่อง แตก็ยังมีบางหนวยงานที่ยงัไมเขาใจวัตถุประสงคของการ 

ประเมินเพื่อการพัฒนาและการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนั้นที่สาํคัญพบวา มีความแตกตางระหวางครูที่ สอนใน
สาขาวชิาที่มีการจัดแขงขันโอลมิปกวิชาการกับสาขาที่ไมมีอยางมาก เนื่องจากคะแนนในการจดักิจกรรม คายโอลิมปก
วิชาการถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับการเรียนการสอน ทาํใหครูที่จัดกิจกรรมโอลิมปกวิชาการมีคะแนนสูงมากในกลุมการ
เรียนการสอน ในการประเมินรอบมีนาคม 2562 นี้จึงไดมีการปรับเปลี่ยนใหคะแนนกิจกรรมโอลิมปกวิชาการไปถูกนบัใน
กลุมกิจกรรมพัฒนนาผูเรียน   

อีกประเด็นหนึ่งที่สาํคัญคือการจัดลําดบั (ranking) คะแนนประเมินของผูประเมินในระดับสาขาวิชา ไมได 
คํานึงถึงกลองเงินเดือนที่แตกตางกันของผูถูกประเมิน ทําใหผูทีอ่ยูในกลองเงินเดือนสูงไดลําดบัที่สูงกวาที่ควร ในรอบการ
ประเมินนี้จงึเปลี่ยนจากการจัดลําดับที่ใชคะแนนประเมินสุทธิ เปนการจัดลาํดับดวยรอยละของคะแนน ประเมินตอ
คะแนนข้ันต่าํของกลองที่ผูรับการประเมินอยู  

การใหคะแนนของผูประเมิน ยงัเห็นความพยายามที่จะชวยเหลอืกลุมที่มีคะแนนประเมินต่ํา โดยการที่ เพิ่ม
คะแนน ทาํใหคะแนนที่สาขา/ฝายสงมาไมไดสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (performance) ของบุคลากรอยางแทจริง 
สงผลตอการ ใชคะแนนประเมินในการสะทอนกลบั (feedback) เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดตระหนักและปรับปรุง พัฒนา
ตนเองใหดีข้ึน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคลากรที่รวมงานกันมาเกือบสองทศวรรษ หรือผู
ประเมินบางคน กังวลที่จะถูกมองวาเปนคนโหดราย ไมชวยเหลือพวกพอง หรือเปนการสรางคะแนนนิยมใหกับตนเอง 
ดังนั้น การ สรางความตระหนักแกผูประเมิน รวมทั้งการคัดเลือกผูประเมินเปนอีกปจจัยหนึ่งทีส่ําคัญตอการพัฒนาระบบ
ประเมิน อาจจาํเปนตองมีการทาํประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ใหกับผูประเมินเปนการเฉพาะ 

ระบบการประเมินที่ใชอยู เปนระบบที่พัฒนาข้ึนใหม ดังนั้น จาํเปนตองมีการทบทวนปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให
การประเมินมีความเปนธรรม และสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน บริหารคนได 
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การปรับโครงสรางการบริหาร 

การปรับโครงสรางบริหารในชวงทีผ่านมาเร่ิมจากการควบรวมสาขาคอมพิวเตอรเขากับสาขาคณิตศาสตร เปน
สาขาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ พลานามัยกับชีววิทยาเปนสาขาวชิาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
ภาษาไทยกับสังคมศึกษาเปนศิลปศาสตร การควบรวมในสวนของคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรนั้น คอนขาง จะราบร่ืน 
อาจเปนเพราะสาขาคอมพิวเตอรมีบุคลากรสายวิชาการเพียง 3 คน (ลาศึกษาตอ 1 คน) แตการยาย ศูนยคอมพิวเตอรไป
อยูกับฝายวิทยบริการ คอนขางจะขลุกขลักในมุมที่ความรูความชํานาญของครูจากสาขาคอมพิวเตอรเดิม ซึ่งไมมีอํานาจใน
การสั่งการโดยตรง จงึจําเปนตองมีการมอบหมายงานใหรับผิดชอบในสวนของ ศูนยคอมพิวเตอร  

ในสวนของชีววิทยาและพลานามัย เนื่องจากสองสาขานี้มีวฒันธรรมในการทํางานที่แตกตางกันพอควร จึง ตอง
ใชเวลามากกวาในการปรับตัวเขาหากัน อาจจาํเปนตองมโีครงสรางยอยภายใตสาขา เชน รองหัวหนาสาขา หรือหัวหนา
กลุมสาระเพื่อแบงเบาภาระงานของหัวหนาสาขา 

สาขาศิลปศาสตรที่เกิดข้ึนใหม นาจะเปนการควบรวมที่ราบร่ืนที่สุด อาจเปนวาทัง้สองสาขาเดมินั้นมีธรรมชาติ
ของวิชาที่ใกลเคียงกัน มีโอกาสปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน และบคุลากรของสาขาภาษาไทยมีเพยีง 3 คน และมีอายนุอย 
ทําใหสามารถปรับตัวไดเร็ว 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.2 : 

- 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.3 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 

คําอธิบาย : 
การสรางเครือขายความรวมมือทางวชิาการ เพื่อนําสนบัสนุนและสงเสริมดานการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 

 
เปาหมายการประเมิน : 

มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ไดมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือขายทั้งสพฐ.และกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยใน

ภาคใตตอนลาง ในชวงเดือนมกราคม ปญหาที่พบไมไดแตกตางจากภูมิภาคอ่ืน ๆ มากนัก ปญหาหนึ่งที่คอนขางจะกังวล
ของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณคือการไดมาซึ่งผูบริหารที่ไมเขาใจบริบทของการเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร และ 
พยายามจะบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่เคยชิน ทีมบริหารที่เขาใจบริบทนี้อาจทําลายกําลังใจของบุคลากรที่เปน กําลังหลัก
ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนได หนาที่ของผูบริหารที่สําคัญคือการสงเสริมผูใตบังคับบัญชาที่มีศักยภาพใหมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถ การไดผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีแผนระยะยาวในการพัฒนาโรงเรียน เปนปจจัยสาํคัญในการ
วางรากฐานที่เขมแข็งใหกับโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดการอาคารสถานที่และครุภัณฑที่ จําเปนตองมีแผนระยะยาว 

 
การจัดงาน Thailand International Science Fair (TISF) ที่ผานมาไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเครือขายสพฐ. ไดมี

โอกาสรวมงานและนําเสนอผลงาน นอกเหนือจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯและโรงเรียนในโครงการ วมว. ทั้งนี้เพื่อ
เปนจุดเร่ิมตนใหโรงเรียนใน เครือขายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนจากนานาประเทศ เปนการกระตุนใหนัก
กเรียนและครูในโรงเรียนเหลานัน้ที่จะเรียนรูและพัฒนาการทาํโครงงานใหดีข้ึน อีกทั้งยังเปนการสรางรากฐานใหกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการจะเปนศูนยเครือขาย(Hub)ของประเทศตอไปในอนาคตอีกดวย 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.3 : 

- 
 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
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ตัวชี้วัด 2.1.1.4 การสรางความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง  
คําอธิบาย : 

การสรางความรวมมือกับผูปกครอง เพื่อนําไปสูการพัฒนานักเรียน และการดาํเนินงานของโรงเรียน 
 
 
เปาหมายการประเมิน : 

มีการประชุมหารือรวมกับระหวางโรงเรียนและผูปกครองอยางตอเนื่อง ในการสนับสนนุกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ในภาคการศึกษาที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงานกีฬาสี ศรีตรังเกมสที่จัดเปนประจําทุกป โดย ยายชวงการ
จัดงานที่เดิมเคยอยูในเดือนสิงหาคมมาเปนเดือนธันวาคม และจัดใหมีกิจกรรมกีฬาที่ผูปกครองไดเขา มารวมแขงขัน เพื่อ
สรางความมีสวนรวมของผูปกครอง ในภาพรวมไดรับการตอบรับที่ดีจากผูปกครอง และคิดวา ควรใหผูปกครอง ครู และ
นักเรียนไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมในลักษณะตาง ๆ มากข้ึน   

ทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองในชวงการสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งสองรอบ ตัวแทนผูปกครองเขามา
ชวยตอบคําถาม ใหขอมูลกับผูปกครองนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก โดยเฉพาะในการสอบคัดเลือก รอบสอง ตัวแทนผูปกครอง
ไดเขามาสนับสนุนอาหารวางและชวยตอบคําถามตาง ๆ เก่ียวกับการใชชีวิตนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ไมเพียงเทานั้น ผูปกครองทุกชั้นปยังไดสนบัสนุนอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมทั้งซุมตกแตงในงาน Thailand 
International Science Fair (TISF) ใหกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและนักเรียน ครู ผูบริหารจากโรงเรียนอ่ืน ๆ
ที่เขารวมงานทุกคน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1.4 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
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องคประกอบที่ 2 ผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน 
2.1.3 งานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 

ตัวชี้วัด 2.1.3.1 การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 
 

คําอธิบาย : 
การจัดงานนําเสนอผลงานทางวชิาการของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายระดบันานาชาต ิ

 

เปาหมายการประเมิน : 
 

มีการเชิญโรงเรียนเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศเขารวมงาน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
การจัดงาน TISF ในคร้ังทีผ่านมาไดปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดงานจากที่ไดเคยจัดมาในหลายประเด็น  
การนําเสนอโครงงานที่เดิมเคยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ทุกคนไดนําเสนอผลงานในงานTISF แต 

เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา การใหนักเรียนชั้น ม.5 นําเสนอผลงานในชวงมกราคมนั้น ทําใหนักเรียนขาดความ  
พรอมในการนําเสนอ เพราะนักเรียนสวนใหญเพิ่งจะผานการสอบproposal ในชวงกันยายน จึงไมมีเวลาเพียงพอ ในการ
ทําการทดลอง วิจัย การนําเสนอในชวงเดือนมกราคม จึงเปนการรายงานความกาวหนามากกวาที่จะเปน การนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่เสร็จจสมบูรณ ในคร้ังนี้จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงใหเปนนักเรียนชั้น ม.6 เปนผูนําเสนอผลงาน โดยใหนักเรียน
ที่สนใจจะนําเสนอในงาน TISF นําเสนอผลงานในชวง MWIT Week และคัดเลือกโครงงานที่โดดเดน 20 โครงงานมาเปน
ตัวแทนโรงเรียนนําเสนอในงาน และในปตอๆไป ก็ไดปรับเปลี่ยนใหนักเรียนทุกคนได มีโอกาสนําเสนอผลงานในชวงMWIT 

Week แทน  
จากจํานวนโครงงานของนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ เดิมเคยมีกวา 80 โครงงงานลดจํานวนลงเหลือ   

20 โครงงาน ทําใหสามารถเชิญนักเรียนโรงเรียนในประเทศไดเพิ่มข้ึน ในคร้ังนี้ นอกเหนือจากนักเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและนักเรียนในโครงการ วมว.แลว ไดเชิญใหโรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตรของ สพฐ.ที่อยูในเครือขายความรวมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรรณใหเขามามีโอกาสสัมผัสกับ 
บรรยากาศงานระดับนานาชาติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหครูและนักเรียนของโรงเรียนที่จะเปนนักวิจัยตอไปใน อนาคต  

การจัดงานคร้ังนี้พยายามดําเนินการโดยมีการปรับปรุงสถานที่ใหนอยที่สุด และทําใหใกลเคียงกับงานที่ เคยจัด
ในป 2017 มากที่สุด และมีการกําหนดแนวทางการจัดงานใหชัดเจนเพื่อที่จะไดเปนมาตรฐานในการจัดงาน ในปตอๆ ไป 
เชน การกําหนดสถานที่จัดแสดงโปสเตอรที่สามารถรองรับจํานวนได 90 โปสเตอร ทําใหสามารถ ตัดสินใจลงทุนกับ
อุปกรณตางๆที่เก่ียวของไดอยางคุมคาที่สุด นอกเหนือจากนั้นไดมีการกําหนด theme งานที่ ชัดเจน การใชicon ที่เปน
ปลาตะเพียนซึ่งถูกใชในหลากหลายกิจกรรม แตที่สําคัญที่สุดคือการเปดตัวสัญลักษณ (logo) ใหม ของMWIT ที่ถูกใชบน
เสื้อ หมวก กระเปา ถุงผา ตลอดจนประดับในสถานที่ตางๆ   

นอกจากของที่ระลึกที่ใหกับโรงเรียนที่เขารวมงานทั้งหมดในปนี้ที่เปนผลงานทําดวยมือ (hand-made) ของ
นักเรียน แลว ยังไดมีการสรางความมีสวนรวมของนักเรียนในดานตางๆ เชน ใหนักเรียนและผูปกครองไดรวมเปนเจาภาพ
ใน การจัดงานเลี้ยงอําลา (farewell party) ที่จัดรวมกับงานปใหมของนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากคร้ังนี้จัดงานใน
สัปดาหแรก ของป ทําใหผูปกครองและนักเรียนที่ไมไดมีโอกาสเขารวมงาน TISF มีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศการจัดงาน
ระดับ นานาชาติอีกดวย   
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.3.1 : 

- 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว โทรศัพท :  0-2826-7101 
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องคประกอบที่ 2 ผลงานผูอํานวยการองคการมหาชน 
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน  

 

เงื่อนไขการวัด : มีพฤติกรรมบงชี้/ผลงานตามตัวชี้วดั 

 

ตัวชี้วัด 2.2.1 ภาวะผูนํา 
 

คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ วัตถุประสงคและเวลา ตลอดจนมอบหมายงานใหแกบุคคลในกลุมได 

• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสนิใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 

• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 

• สงเสริมและกระทาํการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําให 

กลุมทํางานไดดีข้ึน 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• สรางขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 

• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 

 

เปาหมายการประเมิน : 

• มีความสามารถตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําโรงเรียน 

• กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน  ใหผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบร่ืนเต็มประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียน 

 
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  เพื่อสงตอภาระงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน  

การประชุมครูและเจาหนาที่  เปนการประชุมที่จัดข้ึนทุกเดือน เพื่อนําประเด็นที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการแจงครูและเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  พรอมทั้งเปดโอกาสให
ครูและเจาหนาที่เสนอความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เพื่อนําไปสูแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
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ทั้งนี้ รองผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนาฝาย จะมีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นที่จะบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุมแตละคร้ังดวย 

นอกจากการประชุมดังกลาวขางตน ยังมีการประชุมรวมกับรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ ทุกวันจันทร 
เพื่อสรุปประเด็นปญหา และหาแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสนิใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทํา 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งผลการประเมินมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานทั้งดานขวัญ

และกําลังใจ และการพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึน จะกระทําในลักษณะสวนตัวเปนเอกสารปกปด 
สวนผลการปฏิบัติงานทีเ่ปนของหนวยงาน หรือผลการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง การสรางผลงานทางวิชาการหาก

เปนผลทางบวก การใหกําลังใจจะกระทําในลักษณะเปด เชน ชมเชยยกยองในที่ประชุม ใหการยกยองเปน “เจาหนาที่
ดีเดน” “ครูในดวงใจ” หากเปนการนิเทศเพื่อการปรับปรุงจะกระทําในลักษณะของการทําความเขาใจกับหัวหนาหนวยงาน
เปนการเฉพาะ 

3. อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 
ในการนําเสนอของบุคลากรหรือหนวยงานยอยในโรงเรียน ทั้งเร่ืองที่โรงเรียนเห็นดวยและมีขอเสนอแนะ  

หรือเห็นตาง จะมีคําอธิบายใหผูเก่ียวของทราบเหตุผลในการตัดสินใจเสมอ ทั้งดวยวาจาและการสั่งการเปนหนังสือ และรับ
ฟงความเห็นแยงที่บุคลากรหรือหนวยงานยอยมีความเห็นตาง โดยในการอธิบายเหตุผลจะใหรองผู อํานวยการ 
ที่เก่ียวของกับงานนั้นไดรวมรับฟงและใหความเห็นเสมอ 

4. สงเสริมและกระทาํการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
กําหนดใหหนวยงานยอย เชน สาขาวิชา และฝาย  มีการประชุมในหนวยงาน  รวมถึงการประชุมของคณะอนุกรรมการ

สายวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อหารือรวมกันในการดําเนินงานและพัฒนางานในหนวยงาน 
แตงตั้งคณะทํางานที่มีบุคลากรขามหนวยงาน เชน การทํางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหอยูในรูปคณะกรรมการ 

เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน และความหลากหลายของแนวคิดในการทํางาน 

5. กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนดวิธีการที่จะทําให 
กลุมทํางานไดดีข้ึน 
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  จะแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยบุคลากรขามหนวยงานที่มีความ

เหมาะสมเฉพาะงานแตละดาน  พรอมทั้งระบุหนาที่ของคณะทาํงานดังกลาวอยางชัดเจน  เชน  คณะทํางานจดักิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน,  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัด
กิจกรรมสัปดาหมหิดลวิทยานุสรณ   

6. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 การประชุมระดมความคิดของครูและเจาหนาที่   

โรงเรียนจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทั้งโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในชวงปดภาคเรียน  
เพื่อระดมความคิดและรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการกิจการของโรงเรียน   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด 2 คร้ัง   
 การประชุมรวมฯ 

โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจบุัน  
ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนประจาํทุกป  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน  
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพฒันากิจการของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนไดจัดการประชุมดงักลาวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ในประเด็นที่
เก่ียวกับกาวตอไปของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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7. สรางขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 
สงเสริมครูและเจาหนาที่ที่มีผลการดําเนินงานดีเดนไดมโีอกาสเรียนรูและเพิ่มวิสัยทัศน  โดยการสนับสนุนใหเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

8. ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม 
ในทุกการดําเนินการที่เก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่เขาขายใหประโยชนแกบุคลากร เชน 

การสงบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน จะแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและให
ขอคิดเห็น เพื่อใหเกิดการพิจารณาที่เปนธรรม โปรงใส 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.1 : 
2.2.1.1 สําเนาคําสั่งคณะกรรมการดําเนนิการ ปการศึกษา 2562 
2.2.1.2 กําหนดการประชุมรวมฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว โทรศัพท :  0-2826-7101 
 

 
 
ตัวชี้วัด 2.2.2 วิสัยทัศน 
 

คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• รู เขาใจ และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานที่ทาํอยูนั้น เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของโรงเรียน
อยางไร 

• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อประกอบการกําหนดวิสยัทัศน 
 
เปาหมายการประเมิน : 

• สามารถกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 

• ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพือ่ใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

       สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานวิสยัทัศนสามารถสรุปได ดังนี ้
1. รู เขาใจ และสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดวางานที่ทาํอยูนั้น เก่ียวของหรือตอบสนองตอวิสัยทัศนของโรงเรียน

อยางไร 
 ทบทวนวสิยัทัศนใหบุคลากรของโรงเรียนอยางเปนทางการในการระดมความคิดเพื่อพัฒนางานทุกสิ้นภาคเรียน 

 อธิบายใหผูปกครองนักเรียนที่มาประชุมทุกวาระเปดภาคเรียนในตนปการศึกษา (เดือนพฤษภาคมและตุลาคม) 

 ทําหนาที่วิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานะโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐ 

2. แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อประกอบการกําหนดวิสยัทัศน 
 การประชุมระดมความคิดของครูและเจาหนาที ่

โรงเรียนจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทั้งโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในชวงปดภาคเรียน  
เพื่อระดมความคิดและรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการกิจการของโรงเรียน   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด 2 คร้ัง   



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

 

 การประชุมรวมฯ 

โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจบุัน  

ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนประจาํทุกป  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียน เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการพัฒนากิจการของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โรงเรียนไดจัดการประชุมดงักลาวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ในประเด็นที่

เก่ียวกับกาวตอไปของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.2 : 
- 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
 

 
 

ตัวชี้วัด 2.2.3 การวางกลยุทธ 
 

คําคําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• เขาใจนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐ วาสัมพันธเชือ่มโยงกับภารกิจของโรงเรียนทีต่นดูแลรับผิดชอบ
อยางไร 

• สามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือโอกาสขององคการมหาชนได 

• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐได 

• ใหความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยทุธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 
 

เปาหมายการประเมิน : 

• เขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐ 

• สามารถนาํมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานการวางกลยุทธสามารถสรุป

ได ดังนี ้
1. เขาใจนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกลยุทธของภาครัฐ วาสัมพันธเชือ่มโยงกับภารกิจของโรงเรียนทีต่นดูแลรับผิดชอบ

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

พ.ร.ฎ.จัดตั้งฯ และ นโยบายของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
กลยุทธในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และ โครงการหรือกิจกรรม 

2. สามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือโอกาสขององคการมหาชนได 
นําเปาหมายเชิงยทุธศาสตร เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  และกําหนด

กลยุทธในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

3. ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐได 
กําหนดประเด็นยทุธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร และกลยุทธในการพัฒนาครูและเจาหนาทีใ่หมีศักยภาพใน



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

 

การทํางานในระดบันานาชาตสิอดคลองกับยุทธศาสตรภาครัฐ 

4. ใหความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยทุธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได 
กําหนดประเด็นความเสี่ยง เก่ียวกับการไมนาํกฏระเบียบของทางราชการที่โรงเรียนมีขอกําหนดใหใชระเบียบ

ราชการโดยอนโุลม โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับดานการเงนิการคลัง มากําหนดเปนกลยทุธในการบริหารจัดการเพื่อลดหรือ
ปองกันไมใหเกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการไมปฏิบัตติามขอกําหนดดังกลาว 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.3 : 
2.2.3.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2.3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
 

 

 
ตัวชี้วัด 2.2.4 ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได 

• ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

• สนับสนนุความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว 
 

เปาหมายการประเมิน : 

• สามารถกระตุนหรือผลักดันโรงเรียนไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน  รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ  

• ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานศักยภาพเพื่อการปรับเปลีย่น

สามารถสรุปได ดังนี ้
1. เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยนและปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนใหทันสมยัสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0  

พัฒนาครู ใหสามารถจัดการเรียนการสอนรายวชิาที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในการเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 

2. ชวยเหลือใหผูอ่ืนเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
ทําความเขาใจกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการเรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร ใหเห็นถึงการเปลี่ยน

กระบวนวิธสีอนโดยการทําขอตกลงในการพัฒนาดานวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขางตน 

3. สนับสนนุความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จัดใหครูทุกสาขาวิชาไดมีการประชุมกันทั้งในระดับสาขาและระดับรวมทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสังคมประเทศที่เปลี่ยนไป 

การปรับโครงสรางองคกร 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.4 : 
- 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
 

 
 
ตัวชี้วัด 2.2.5 การควบคุมตนเอง 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 

• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณเสีย่งตอการเกิดความ
รุนแรงข้ึนหรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 
 

เปาหมายการประเมิน : 
สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจถูกยัว่ยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตอง

ทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สําหรับการดําเนนิงานเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนดานการควบคุมตนเองสามารถ

สรุปได ดงันี ้
1. ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ 

 แสดงออกอยางเหมาะสมกับบทบาทและหนาที ่

2. รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณเสีย่งตอการเกิดความ
รุนแรงข้ึนหรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ 
 รูเทาทันอารมณและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยหยุดการแสดงความเห็น หรือแสดงออกใด ๆ 

ระยะเวลาหนึง่ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.5 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
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ตัวชี้วัด 2.2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน 
คําอธิบาย/พฤติกรรมบงชี ้: 

• สอนงานดวยการใหคําแนะนาํอยางละเอียด หรือการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 

• ชี้แนะแหลงขอมูลหรือแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

• สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพฒันาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยใหลดลง 

• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมัน่ใจในการปฏิบัตงิาน 
 
เปาหมายการประเมิน : 

ตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระทีจ่ะตดัสินใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนได 

 
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 การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน หรือ การสรางผลงานวิชาการ หรือ

คูมือการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2.6 : 

- 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 โรงเรียนไดดําเนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ  สรุปไดดังนี้ 
 
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลกัของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครและดําเนินการรอบแรก นักเรียนเพ่ือเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 
2562 ท้ังในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) ท้ัง 12 แหง 
และโครงการสนับสนุนการจัดตั้ งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จํานวน 18 แหง ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
 
 

ชวงเวลา การดําเนินงาน 

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เพือ่เขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  
ปการศึกษา 2562 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 โครงการจํานวน 22,232 คน  ซ่ึงเม่ือไดตรวจ
คุณสมบัติแลว มีนักเรียนที่มีสิทธิสอบจํานวน 20,749 คน  จําแนกเปน 

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 13,122 คน 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 8,768 คน 
- โรงเรียนในโครงการ วมว. จํานวน 8,763 คน 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 
นักเรียนที่เลือกสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก 

จํานวน 516 คน 

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 
- นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสองครบทุกรายวิชา จํานวน 504 คน 
- นักเรียนเขาสอบคัดเลือกรอบสองเฉพาะวิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 คน 
- นักเรียนขาดสอบ 10 คน 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง 
นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง 240 คน และตัวสํารอง 264 คน 

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 98 34 88 45 265 
นร.จากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 78 30 81 50 239 

รวม 
176 64 169 50 

504 
240 264 

 

หมายเหต ุ มีนักเรียนไมผานการคัดเลือกรอบสอง จํานวน 2 คน (เขาสอบเฉพาะวชิาคณิตศาสตร) 
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ชวงเวลา การดําเนินงาน 

มีนาคม-พฤษภาคม 2562  ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือกตัวจริง ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 
2562 และรับมอบตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือกตัวสํารองถึงลาํดับที่ 165 รายละเอียด 
ดังตาราง 

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 47 17 64 26 17 43 107 
นร.จากโรงเรียนในสวนภูมิภาค 45 23 68 43 22 65 133 

รวมทั้งสิ้น 92 40 132 69 39 108 240 
 

7-15 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมคายปรับพื้นฐานนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 
- วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 
- วันที่ 11-5 พฤษภาคม 2562 : กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

1.1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีโรงเรียนจดัใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบดวย 

1.1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม จํานวน 3 ครั้ง  ดังน้ี 
 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

28 พฤศจิกายน 2561 Leading self คุณณิชา พิทยาพงศกร (ศิษยเกา รุนท่ี 13) 
26 ธันวาคม 2561 คุณกลาท่ีกาวหรือยัง คุณกวีวุฒิ  เต็มภูวภัทร 

เจาของเพจ เจาของหนังสือแปดบรรทัดครึ่ง และเปนหน่ึง 
ในทีม Innovation Lab ของ ปตท. 

13 กุมภาพันธ 2562 ธรรมะกับความรกั พระอาจารยสุชิน ทํามาหากิน 
วัดอุมผาง  อดีตครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

13 มิถุนายน 2562 อยูอยางเขาใจ คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยธุยา 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและเผยแพรองคความรู  
มูลนิธิแมฟาหลวงฯ 
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1.1.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฟงบรรยายพิเศษ จํานวน 4 คร้ัง ซึ่งเปน 

การบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 2 คร้ัง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลกิภาพ 2 คร้ัง ดังนี ้
 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

21 พฤศจิกายน 2561 Enjoy Science แรงบันดาลใจ โอกาส และ
ความกาวหนาในอนาคต 

อาจารย ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (ศิษยเกา รุน 11)  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 ธันวาคม 2561 Biophysics : When a physicist falls in 
love with biology 

ดร.อุดม แซอึ่ง (ศิษยเกา รุน 11) 
นักวิจัยหองปฎิบัติการวเิคราะหและประยุกตใชสารชีว
โมเลกุล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (BIOTEC) 

30 มกราคม 2562 การแสดงหุนละครเล็ก เร่ืองรามเกยีรต์ิ ตอน 
นางลอย พรอมการสาธิตการเชิดหุน
ละครเล็กประกอบการบรรยาย 

คณะหุนละครเล็กโจหลุยส 

29 พฤษภาคม 2562 พระมหากษัตริยกับประเทศไทย วิทยากรจิตอาสา 904 
5 มิถุนายน 2562 เสนทางนักวิจัยโทเร: จากกราฟนในหอง

แล็บสูตลาดโลก 
ดร.อดิสร เตือนตรานนท 
นักวิจัยอาวโุสและหัวหนาหนวยปฎบัิติการวิจัยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจุลภาค ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

   

(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจดักิจกรรมศึกษาดูงานในสถานทีต่าง ๆ จาํนวน 2 คร้ัง  ทั้งหมด 19 

แหง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีจํานวน 13 แหง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 6 แหง  ดังนี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 12 แหง สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 6 แหง 

15 พฤศจิกายน 2561 1. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร 
2. ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
3. บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด  

จังหวัดปทุมธานี 
4. บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกซ จํากัด  
5. บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 
6. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟูสภาวะ

เส่ือม กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

8. หนวยเสริมสรางศักยภาพทางนาโนศาสตรและนา
โนเทคโนโลยี (NANO) คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. พิพธิภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพพิฒัน  
ในพระบรมมหาราชวงั 

2. พิพธิภัณฑและศูนยฝกอบรมการแพทยแผน
ไทย สังกัดกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี 

3. หออัครศิลปน จังหวัดปทุมธานี 
4. พิพธิภัณฑวังวรดิศ และหอสมุดดํารงราชานุ

ภาพ 
5. บานพิพธิภัณฑ หรือ House of Museums  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
6. พิพธิภัณฑแรหิน กรมทรัพยากรธรณี 

กรุงเทพมหานคร 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   - 106 -  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 12 แหง สถานที่ศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 6 แหง 

9. อุทยานธรรมชาติสรีรุกชาติ อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ (โดยภาควิชาเภสชั
พฤกษศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

10. ศูนยวิจัยและหองปฎิบัติการ ภาควชิาวิศวกรรม
ชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

11. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
(องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร 

5 กุมภาพันธ 2562 13. นิทรรศการวันนักประดิษฐ ศูนยประชุมไบเทค  
บางนา 

 

 

(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู 
ในหองเรียนทั้งดานวทิยาศาสตรและศิลปวฒันธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวติประจาํวนัและวิทยาศาสตรที่
แฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสงัคมที่ตางไปจากสังคมที่ดํารงอยู  

นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจัดในลักษณะการบูรณาการใหมีเนื้อหาความรูผสมผสานทุกวิชา เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning  
สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ 
  ในปการศึกษา 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายวิชาการ ระหวางวันท่ี 8-10 กุมภาพันธ 2562   
จํานวน 6 คาย  ดังน้ี 
 

คาย / ชื่อคาย จังหวัด 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
คายท่ี 1 : “โคนมรอยลาน กาญนะจะบุรี” กาญจนบุร ี 38 

คายท่ี 2 : “เรียนรูวิถีชีวิต แนวคิดภูมิปญญา เพ่ือพัฒนาชุมชน” นครปฐม / 
สมุทรสงคราม 

40 

คายท่ี 3 : “ไอดินกลิ่นศิลป มารวมกันฟนท่ีราชบุรี” ราชบุร ี 40 

คายท่ี 4 : “วิทยเพ่ือการอนุรักษ รวมคนรักษทะเล เฮท่ีแสมสาร สราง
บานปะการัง” 

ชลบุร ี 40 

คายท่ี 5 : “ลุยนํ้า...ปลูกปาชายเลน เดินเลน...อัมพวา  
ศึกษา...นาเกลือ  สองเรือ...ชมอ่ิงออย” 

สมุทรสงคราม 40 

คายท่ี 6 : “ปฐมบท 3,000 ป แหงทวารวดีศรีสุพรรณภมูิ” สุพรรณบุร ี 39 
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1.1.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชมุชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ

เปนอยูที่แตกตางกันในสังคม  กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาทีโ่รงเรียนจัดข้ึนในชวงนี้ ไดแก 
(1) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยบริการโลหิตสภากาชาดไทย  จาํนวน 6 คร้ัง ไดแก  

 

วันท่ีไปรวมกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

วันเสารท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

วันอาทิตยท่ี 7 กรกฎาคม 2562 (ชวงเชา-บาย) 20 2 

รวม 120 12 

 

(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยคัดแยกของบริจาค ทําความสะอาด เช็ด ถู ภายในบริเวณวัด และ
โรงพยาบาล  6 แหง จาํนวน 9 คร้ัง ไดแก  

 

สถานท่ี วันท่ีไปรวมกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

1. วัดไรขิง วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 45 2 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 50 3 

2. วัดปาชัยรังษี วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 7 2 

3. วัดหทัยนเรศวร วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 10 2 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 50 2 

4. วัดง้ิวราย วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 7 2 

5. วัดญาณเวศกวัน วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 28 2 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 30 2 

6. โรงพยาบาลมิชช่ัน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 30 2 

รวม 257 19 
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(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน ชวยจัดกิจกรรมนันทนาการ เลานิทานประกอบการแสดง และ
รวมพูดคุยกับผูสูงอายุและนอง ๆ จํานวน 3 แหง ไดแก 

สถานท่ี วันท่ีไปจัดกิจกรรม จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) 

1. ศูนยดูแลผูสูงอายุ บานอุนใจรัก เนอสซิ่งโฮม วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 11 1 

2. มูลนิธิเด็กบานทานตะวัน สายสี ่ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 25 2 

3. สถานรับดูแลและฟนฟูผูปวยบานอุนใจรัก วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 40 3 

รวม 76 6 

 
(4) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ รวมกิจกรรม “เย็บถุงผาใสยากลับบาน” ดวยวิธีการ 

เย็บดนถอยหลังและรอยเชือกหูรูด เพื่อนําไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2561 เฉพาะนักเรียน ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ทีไ่มประสงคไปศึกษาดูงาน จํานวน 8 คน และ 
วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 จํานวน 40 คน  

(5) นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุร รวมกิจกรรม “MWIT SCREEN” เพื่อสกรีนถุงผาใสยากลบับาน 

และนาํไปแจกตามโรงพยาบาลตาง ๆ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะนักเรียน 
ระดับชัน้ ม.5 และ ม.6 ที่ไมประสงคไปศึกษาดงูาน จํานวน 9 คน และวนัเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 จํานวน 15 คน 

(6) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทุกระดับชัน้ พรอมใจกันทําความดีโดย

การบําเพ็ญประโยชนเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ดวยการชวยงานครูและเจาหนาที่ตามสาขาวิชา-ฝายตาง ๆ ในชวงเชา และรวมกิจกรรม  
Dance for Dad ในชวงเย็นรวมกับบุคลากรของโรงเรียน 

(7) วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จดัคายบาํเพ็ญประโยชน ลักษณะ 

“พี่ชวยนอง” จํานวน 13 คาย  
 

สถานท่ี 
ระดับช้ันของนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม (คน) 
จํานวนนักเรียน MWIT 

(คน) 
1. โรงเรียนเหลียนหัว จ.นครนายก ป.5 79 17 

2. โรงเรียนวัดทองจรรยา จ.นครนายก ป.4-6 55 15 

3. โรงเรียนวัดหนองรี จ.นครนายก ป.5-6 62 16 

4. โรงเรียนนวมราชานุสรณ จ.นครนายก ม.1 196 35 

5. โรงเรียนนายกวัฒนากร (บานนา) จ.นครนายก ม.1-3 110 24 

6. โรงเรียนวัดทําใหม จ.พระนครศรอียุธยา ป.4-6 65 16 

7. โรงเรียนวัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา ป.1-6 66 15 

8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุน พัฒนา
ประชาสรรค) จ.พระนครศรีอยุธยา 

ป.3-6 
44 15 

9. โรงเรียนวัดง้ิวราย จ.นครปฐม ป.4-6 60 15 

10. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ป.5-6 46 15 

11. โรงเรียนวัดลานตากฟา จ.นครปฐม ป.5 40 15 
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สถานท่ี 
ระดับช้ันของนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม (คน) 
จํานวนนักเรียน MWIT 

(คน) 
12. โรงเรียนวัดอางแกว (จีบ ปานขํา) จ.นครปฐม ป.6 60 16 

13. โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคําปานขํา
อนุสรณ) จ.นครปฐม 

ป.5 
130 23 

รวม  879 237 

 
(8) วันที่ 12-15 กุมภาพันธ 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณชวยถวายภัตตาหารเชา

แดพระสังฆาธิการ พระวิทยากร และพระนักศึกษา ประมาณ 700 รูป ในการอบรมบาลีกอนสอบธรรมสนามหลวง 
ภาค 14 ปที่ 45 ณ วัดไรขิง ตั้งแตเวลา 04.30-08.30 น. จํานวน 80 คน (เฉลี่ยวันละ 20 คน) 

(9) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนที่ไมไดเรียนนักศึกษาวชิาทหาร จาํนวน 40 คน  
รวมจัดทําของเลนและสื่อการเรียนรูเพื่อไปมอบใหโรงเรียนที่มีนกัเรียนชั้นอนุบาล ในกิจกรรม “ของเลนและสื่อการ

เรียนรูแดนองอนุบาล” ระหวางเวลา 13.00-16.00 น. 
(10) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนที่ไมไดเรียนนักศึกษาวชิาทหาร จาํนวน 80 คน  

รวมพิธถีวายเทียนจาํนาํพรรษา ณ วัดไรขิง ระหวางเวลา 13.00-16.00 น. 

 
1.2 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  

 ในปการศึกษา 2561 นักเรียนรุนที่ 27 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 
95 โครงงาน  จาํแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี ้
 

สาขา จํานวนโครงงาน 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 32 

เคม ี 18 

ฟสิกส 19 

คณิตศาสตร 19 

ศิลปศาสตร 7 

 

 โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 27 ปการศึกษา 2561 จํานวน 95 โครงงาน ได
ดําเนินการสอบโครงงาน (Project Defense) เรียบรอยแลวในระหวางวันที่  14 – 28 กุมภาพันธ 2562 
 โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 28 ปการศึกษา 2562  ไดสงขอเสนอโครงงาน 
Proposal draft 1 ใหครูที่ปรึกษาโครงงานของแตละสาขาวิชา เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และขณะนี้
อยูในระหวางการแกไขชื่อหัวขอโครงงาน และอาจมีเปลี่ยนแปลงกลุมโครงงาน คาดวาจะแลวเสร็จ  เพื่อที่นักเรียนจะ
ดําเนินการสงขอเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ (Proposal) ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2562  และไดดาํเนินการสอบ 
Proposal (Proposal Defense) ระหวางวนัที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 เรียบรอยแลว 
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1.3 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ 
1.3.1 การสนับสนนุกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ 

วันเดือนป กิจกรรม / สถานที ่
24-27 ตุลาคม 2561 รักษาการหัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ เขารวมการประชมุ 4th Conference of 

PASCH Principals from Southeast Asia-Australia-New Zealand: 
Languages Open Doors. Perspectives With German, Indonesia  

4-9 พฤศจิกายน 2561 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน, หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส และเจาหนาทีฝ่ายวชิาการ เขารวม
กิจกรรม Kyoto University Visit Program for Professionals in Secondary 
Education from ASEAN Countries, Japan 

14-17 กุมภาพันธ 2562 รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุม
กับผูแทนของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในงาน Lingnan 
University Open House, Lingnan University, Hong Kong 

1-7 กรกฎาคม 2562 ครูชํานาญการ สาขาวิชาศิลปศาสตร เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมกับผูแทน
ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในงาน GIGA Summer 
Program for College Counselors, Keio University, Japan 

 
1.3.2 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศ  จาํนวน 2 คณะ  

จาก 2 ประเทศ 
 

วันเดือนป ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

19 ธันวาคม 2561 Dr. Peter Le Masurier, Director of Internationalism and Business Development, 
Jersey College of Girls, English 

17 มิถุนายน 2562 Mr. Dasho Karma Yeshey, Secretary of Education 
Mr. Nar Bahadur Raika, Chief Program Officer, Quality Assurance and 

Accreditation Division, Bhutan 
 

1.3.3 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดบันานาชาติ  จํานวน 12 รายการ ใน 6 ประเทศ 

ชวงเวลาของกิจกรรม กิจกรรม / สถานท่ี 

13-19 พฤศจิกายน 2561 
นําเสนอโครงงานในงาน Japan Super Science Fair 2018 (JSSF 2018), Ritsumeikan High 

School, Japan 

20-26 มกราคม 2562 
นําเสนอโครงงานในงาน The 11th International Science Youth Forum (ISYE 2019), Hwa 

Chong Institution, Singapore 

18-22 มีนาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Singapore International Science Challenge – International 

Student Science Fair 2019 (SISC-ISSF 2019), National Junior College , Singapore 

18-24 มีนาคม 2562 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Tsukuba Science Edege 2019 , Tsukuba, Japan 

31 มีนาคม – 5 เมษายน 
2562 

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร IDEX 2019: Innovation, Design, Engineering eXchange ,Anglo-
Chinese School (Independent) , Singapore 

7-12 เมษายน 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 20th International Elementz Science Research Conference and 

Exhibition, Anderson Serangoon Junior College, Singapore 
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ชวงเวลาของกิจกรรม กิจกรรม / สถานท่ี 

5-8 พฤษภาคม 2562 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Kolmogorov Readings 2019, Russia  

10-20 พฤษภาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 

2019, Phoenix, Arizona, USA 

16-21 พฤษภาคม 2562 นําเสนอโครงงานในงาน XXIX Annual Sakharov Readings 2019, Russia  

27-30 มิถุนายน 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, Pak Kau College & Hong Kong 

University, Hong Kong  
25 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2562 

นําเสนอโครงงานในงาน 2019 Korea Science Academy Science Fair (KSASF), KSA of KAIST, 
Korea 

24-28 กรกฎาคม 2562 
แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร Global Leadership Link 2019, National University of Singapore, 

Singapore 

 
1.3.4 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ จาํนวน 4 กิจกรรม ใน 3 ประเทศ 

 

วันเดือนป กิจกรรม / สถานท่ี 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

14-19 ตุลาคม 2561 โครงการ NTNU 2018 Science Camp ณ National Taiwan 
Normal University 

1 10 

16-22 พฤศจิกายน 2561 โครงการ SAKURA Exchange Program in Science 2018 , Japan 2 9 
5-25 พฤษภาคม 2562 โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany - 1 
2-22 มิถุนายน 2562 โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH), Germany - 1 

รวม 3 19 

 

1.3.5 โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวชิาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ   
โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 10 โรงเรียน ใน 9 ประเทศ  รวมถึงสงครูและนักเรียนของโรงเรียน 
ไปรวมโครงการฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ จาํนวน 11 โรงเรียน ใน 7 ประเทศ 
 

วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

คร ู นักเรียน 

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนฯ 18 81 

14-21 พฤศจิกายน 2561 National Junior College, Singapore 2 6 

22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 Camborne Science and International Academy, England 2 9 

22 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 G.T. (Ellen Yeung) College, Hong Kong 1 6 
18-24 ธันวาคม 2561 Shanghai High School, China 2 8 
3-15 มกราคม 2562 Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany 2 10 
5-12 มกราคม 2562 Waseda University Honjo Senior High School, Japan 2 9 
6-14 มกราคม 2562 John Monash Science School, Australia 2 5 
24-30 มกราคม 2562 Seoul Science High School, Korea 2 10 
3-9 มิถุนายน 2562 National University of Singapore High School of Mathematics 

and Science, Singapore 
2 10 

1-8 กรกฎาคม 2562 Korea Science Academy of KAIST, Korea 1 8 
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วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

คร ู นักเรียน 

◊ การไปรวมโครงการแลกเปล่ียนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 21 98 

3-16 ตุลาคม 2561 Droste-Hülshoff-Gymnasium , Germany 2 10 

16-22 ตุลาคม 2561 G.T. (Ellen Yeung) College , China 1 7 

18-24 ตุลาคม 2561 Aichi Prefectural Handa Senior High School , Japan 2 8 

18-13 มีนาคม 2562 St. Antonius Gymnasium, Germany 2 10 

25-31 มีนาคม 2562 National University of Singapore High School of Mathematics 
and Science , Singapore 

2 10 

14-25 เมษายน 2562  Ritsumeikan High School, Japan 2 10 

18-25 เมษายน 2562  Waseda University Honjo Senior High School, Japan 2 10 

22-29 เมษายน 2562 National Junior College, Singapore 2 7 

23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 Korea Science Academy of KAIST, Korea 2 8 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 John Monash Science School, Australia 2 8 

28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562 Camborne Science and International Academy, United 
Kingdom 

2 10 

 

1.4 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  งานบริการวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีแผนงานพืน้ฐานดานการพัฒนาและ 
เสริมศักยภาพคน ปงบประมาณ 2562  ดังนี้  1) การพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.   
2) กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวชิาการและวธิีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 

สพฐ. ในจังหวัด และ 3) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพนูศักยภาพดานวชิาการใหกับโรงเรียนจุฬาภรณ- 
ราชวิทยาลัย โดยไดมปีฎิทนิในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในชวงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ดังตอไปนี ้

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ  
หลักในการปฏิบัติกจิกรรม 

ก.ย.-ต.ค. 61 สงใบสมัครพรอมเกณฑการประเมนิตนเองในการเปนโรงเรียนศูนยขยายผล 
รุน 2 ไปยัง โรงเรยีน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 และโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั  

บริการวิชาการ  

3-4 ต.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  
รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม  

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร 

4-7 ต.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ “การบริหารหลักสูตรและการบรหิาร
จัดการงานอาคารสถานท่ี” สําหรบัผูบริหาร กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลยั ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

บริการวิชาการ 

6-7 ต.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน รร.ศรยีานุสรณ และ รร.เพชรพิทยาคม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

20-21 ต.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.พะเยา
พิทยาคม             

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ  
หลักในการปฏิบัติกจิกรรม 

25-26 ต.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร. สอาด
เผดมิวิทยา           

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

26-27 ต.ค. 61 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําขอสอบ 6 รายวิชา  
ภาคเรยีนท่ี 2 ของกลุมโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ม.4 : คณิตศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร และโลกศาสตรและภูมิศาสตร 1  
ม.5 : บูรณาการ 1 ณ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

ฟสิกส เคมี คอมฯ
คณิตศาสตร  สังคมฯ 

27-28 ต.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สกล
ราชวิทยานุกูล       

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

ต.ค.-พ.ย. จางประเมินโครงการ โรงเรียนหองพิเศษวิทยฯ สพฐ. รุน 3 รุน 4 และ  
รุน 5 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ 

พ.ย.-ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรียน สพฐ. รุน 1 รุน 2 รุน 3 รุน 4 ท่ีสมัครเปนโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ  รุน 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

คณะทํางานตรวจประเมิน
โรงเรียน 

1 พ.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ พิจารณาเกณฑการคดัเลือก
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ บริการวิชาการ 

3-4 พ.ย. 61 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําขอสอบ ภาคเรียนท่ี 2 ของ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ม.4 : รายวิชาพันธุศาสตร
และวิวัฒนาการ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ชีววิทยา 

5 พ.ย. 61 
เวลา 16.30 น. 

Teleconference ครั้งท่ี 1 ระหวาง โรงเรียนมหิดวิทยานุสรณ กับ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   
ครูผูสอนรายวิชา : คณิตศาสตร 3  กลศาสตร  สมบัติของสาร พันธุศาสตร
และวิวัฒนาการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โลกศาสตรและ
ภูมิศาสตร บูรณาการความรู 1 

ฟสิกส เคมี คอมฯ ชีววิทยา 
คณิตศาสตร  สังคมฯ  

10-11 พ.ย. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.สิรินธร 
และ รร.พัทลงุ                         

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

11 พ.ย. 61 ลงนาม MOU ระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับ สพฐ. บริการวิชาการ 

16 พ.ย. 61 หมดเขตตอบรับใบสมัครเขาเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 และ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บริการวิชาการ 

17-18 พ.ย. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  
รร.อุตรดิตถดรณุี และ รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ                

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

23 พ.ย. 61 ประชุมเพ่ือพิจารณาและคดัเลือกโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ  

30 พ.ย. 61 ตรวจประเมินโรงเรียนท่ีสมัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียน
วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุร ี

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ  

1-2 ธ.ค. 61 ติดตามการอบรมขยายผลฯ ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : รร.ศรัทธา
สมุทร 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร 

3 ธ.ค. 61 
16.30 น. 

Teleconference ครั้งท่ี 2 ระหวาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ  ศิลปศาสตร 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ  
หลักในการปฏิบัติกจิกรรม 

ครูผูสอนรายวิชา : คณิตศาสตร 3  กลศาสตร  สมบัติของสาร พันธุศาสตร
และวิวัฒนาการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โลกศาสตรและ
ภูมิศาสตร และบูรณาการความรู 1 

6-7 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรียนท่ีสมัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จ.ฉะเชิงเทรา 
และโรงเรียนตราษตระการคณุ จ.ตราด 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ  

14 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรียนท่ีสมัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียน
อํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจริญ และโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ  

18 ธ.ค. 61 ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. รวมกันระหวาง  
สสวท.+สพฐ.+MWIT 

บริการวิชาการ 

19-20 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรียนท่ีสมัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียน
ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย และตรวจเยีย่มโรงเรียนขยายผลองค
ความรูและวิธีการจดัการเรียนการสอน : โรงเรยีนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ 

26 ธ.ค. 61 ตรวจประเมินโรงเรียนท่ีสมัครเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 : โรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง 

คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ  

28 ธ.ค. 61 ประชุมสรปุผลการตรวจประเมินและคัดเลือก โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน2 คณะอนุกรรมการบริการ
วิชาการ 

26 มี.ค. 62 รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม เปนเจาภาพจดัประชุมหลักสูตรอบรมขยาย
ผลฯ ของ รร.ศูนยรุน 2 ภาคกลาง 

ฝายบริการวิชาการ  
อ.สมพร บัวประทุม 

27 มี.ค. 62 รร.สิรินธร เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสตูรอบรมขยายผลฯ ของ รร.ศูนย
รุน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูอํานวยการ 
ฝายบริการวิชาการ 
อ.นิธิกานต คิมอ๋ิง 

29 มี.ค. 62 รร.อตรดิตถดรณุี เปนเจาภาพจัดประชุมหลักสูตรอบรมขยายผลฯ ของ รร.
ศูนยรุน 2 ภาคเหนือ 

ฝายบริการวิชาการ 
อ.สาโรจน บุญเส็ง 

หมายเหตุ :  กําหนดเวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย 
ในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  สรุปผลการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :   
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2561   

นักเรียนของโรงเรียนได รับ คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 
ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2561  รวมจํานวน 12 คน จาก 5 สาขาวิชา และการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระดับ ม.ตน  ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

สาขาวิชา รางวัลท่ีไดรับ 
 เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส - 1 - - 

ชีววิทยา - 2 - - 

คณิตศาสตร 1 - - - 

ภูมิศาสตร - - 3 - 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ - 2 - - 

วิทยาศาสโอลิมปก ระดับ ม.ตน 2 1 - - 

รวม 3 6 3 - 

     
สาขาวิชา  

(จํานวนผูแทน
ท้ังหมด) 

วันท่ีแขงขัน สถานท่ีแขงขัน นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทน 

ฟสิกส (5) 
21-29 กรกฎาคม 
2561 

เมืองลิสบอน  
สาธารณรัฐโปรตุเกส 

1. นายอิทธิพัทธพล  ชัยพัฒนาการ  
(เหรียญเงิน) 

ชีววิทยา (4) 
15-22 กรกฎาคม 
2561 

กรุงเตหะราน  
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

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

คณิตศาสตร (6) 
3-15 กรกฎาคม 
2561 

เมืองคลูช นาโปกา  
ประเทศโรมาเนีย 

1. นายปพน  ละเภท (เหรียญทอง) 

ภูมิศาสตร (4) 
31 กรกฎาคม –  
6 สิงหาคม 2561 

เมืองควิเบก  
ประเทศแคนาดา 

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

วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศ (4) 

8-17 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

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

วิทยาศาสตรโอลิมปก 
ระดับ ม.ตน (6) 

2-11 ธันวาคม 2561 
เมืองกาโบโรเน  
สาธารณรัฐบอตสวานา 

1. นายธีรทัศน  อุฬารพาณิชกุล (เหรียญทอง และรางวัล
คะแนนรวมสูงสุด อันดับท่ี 1 ของโลก) 

2. น.ส.ไอริณ ศิริอดุลย (เหรียญทอง และรางวัลคะแนน
ภาคทฤษฎีสูงสุด อันดับท่ี 3 ของโลก) 

3. นายวัชรสรรค  ธีรชาติอนันต (เหรียญเงิน) 
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(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2562  

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 
ประจําปพุทธศักราช 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส (5) 2 3 - - 

เคมี (5) 3 2 - - 

ชีววิทยา (8) 3 1 2 2 

คณิตศาสตร (6) 1 4 - 1 

ภูมิศาสตร (6) 5 1 - - 

คอมพิวเตอร (1) แขงขันระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 

ดาราศาสตร (6) 4 - 2 1 

รวม (37) 18 11 4 4 

 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  
2.2.1. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

(Graduate School Conference 2018) 

ผลงานโครงงานของ นายตาณ เหลาเจริญสุข และนายสัณหณัฐ เชาวกิจคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/7 เร่ือง การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กผานทอทองแดงและอลูมิเนียม (Study of the 
motion of magnet falling through copper and aluminium tubes ) ได รับรางวัลผลงานวิจัยดี เดนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการของการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 2 (Graduate School Conference 2018) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

2.2.2. งานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ผลงานโครงงานของ นายศุภวิชญ ผึ้งแดง เร่ือง การเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรูเชิงลึกสําหรับใช

ในการวิเคราะหความเปนเอกลักษณของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุนคลื่นสมองดวยการมองเห็นที่เหมาะสมของแตละ
บุคคล อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน คือ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน เขารวมนําเสอนผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 
ด วยวิทยาศาสตร  เทคโน โลยี  และนวัติ กรรม  ที่ จั ด โดยองค การพิ พิ ธ ภัณ ฑ วิทยาศาสตรแห งป ระเทศไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัล 
Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท และไดเขา
รวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 

2.2.3. งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศปแหประเทศไทย คร้ังที่ 18  
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” 

ผลงานโครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอรเชิงสี
เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระวายน้ําโดยตรง: แนวคิดใหมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา” (Development of the 
Innovative Colorimetric Sensor Test Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming Pools: 
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Novel Idea for Water Conservation) ของ นางสาวอธิชา สันติลินนท นักเรียนชั้น ม.5/7 นายณัฐประวีร ปถยาวิชญ 
นักเรียนชั้นม.5/8 และ นายณภัทร สัจจมงคล นักเรียนชั้น ม.5/9 โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ ครูชํานาญการ สาขาวิชา
เคมี เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจํานวน 30,000 บาท และไดรับคัดเลือก 
เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ ในงาน “Intel International Science 
and Engineering Fair” (Intel ISEF2019) ระหวางวันที่  12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟนิกซ  รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา 

 

2.2.4. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาต ิ

กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

1. 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists 
(APCYS 2018) และ 2nd KVIS-ISF 
 
วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561 
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง 

โครงงาน “Electronic transport property in two dimensional of 
graphene at low phonon energy on substrate SiO2” 

- ไดรับรางวัล Special award for Graphene Application 
- เจาของโครงงาน :  

นายธนชัย  ชัยเวชสกุล 
นายทักษดนัย  อึงพิทักษพันธุ 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
นายอนุชา  ประทุมมา 

 โครงงาน “Hydrophobicity of Trimethylsily Cellilose on Cotton 
Fabric” 

- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 
- เจาของโครงงาน :  

นายจีรภัทร  วัฒนเรืองโกวิท 
- อาจารยที่ปรึกษา : 

ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 
 โครงงาน “Electronic transport property in two dimensional of 

graphene at low phonon energy” 
- เจาของโครงงาน :  

นายวรชัย  ศรีแสงสวาง 
- อาจารยที่ปรึกษา : 

นายอนุชา  ประทุมมา 

2. IDEX  2019 : Innovation, Design, Engineering 

eXchange 

 

วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 

Anglo-Chinese School (Independent)  

สาธารณรัฐสิงคโปร 

โครงงาน “Development of a new spelling assistant system for 

disabled patient based on P300 and speech Imaging BCI” 

- ไดรับรางวัล Gold พรอมเงินรางวัล 500 ดอลลารสิงคโปร 

- เจาของโครงงาน : 

 นายณัฐดนัย จารุทิกร 

 นายตนกลา  ไขมุกข 

 นายณัฎฐพล สุพรรณศรี 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ ์

  โครงงาน “Boxset wheelchair gadget for controlling wheelchair” 

- ไดรับรางวัล ประกาศนียบัตรรวมกิจกรรม 

- เจาของโครงงาน : 

 นายยศพัทธ ยิ่งยืนยง 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 นายพฤธ              สิริวิบูลย 

 นายธนพัฒน เฉิน 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร. อุษา  จีนเจนกิจ 
3. The 20th International Elementz Science 

Research Conference and Exhibition  
 
วันที่ 7-12 เมษายน 2562 
Anderson Serangoon Junior College, Singapore 

โครงงาน “Rawang: a sound detection application for people with 
sound sensing disability” 

- ไดรางวัล เหรียญทอง 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวนนัทนภัส คมโนภาส 
 นายณภัทร โกสิยาภรณ 
 นายธนดล ระงับพิษ 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ ์

 โครงงาน “The Appropriate Spring Constant and Length of a 

Stainless Spring in Manual Band Dendrometer for Tropical Tree 
Growth Measurement” 

- ไดรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวมณีมาลา แสงเงิน 
 นายณัฐวงศ ชินวรกิจ 

 นางสาวกัญจนพร ตางประภา 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ 

 โครงงาน “Vehicular Traffic Simulation in the Intersection System 
Using Cellular Automata Model” 

- ไดรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 นายณภัทร ศรีจันทร 

- อาจารยที่ปรึกษา : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ 
4. The 19th Kolmogorov Readings International 

Science Conference 
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 
The Advanced Education and Science Center 
(AESC) of Moscow State University (Kolmogorov 
School)กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย 

โครงงาน “The Study of Area of Geometric Figures Obtained by 
Constructing Squares on the Sides of a Triangle” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 
- เจาของโครงงาน : 

 นายพลภูมิ กําธรทักษิณา 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 โครงงาน “Detection of Mercury (II) Ion on Water by Silver 

Nanoplate Sensor” 
- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวยศธร อ่ิมแสงสุข 

 นางสาวสุทธิจิต ศิริโชติยะกุล 

 นางสาวจรรยพร   โรจนประสิทธิ์พร 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “Plasma Separation by Microfluidic Device” 
- ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน 
- เจาของโครงงาน : 

 นายมโนมัย ทวีรัตน 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 โครงงาน “Development of Edible Film Sensor for Detecting Pork 

Rottenness” 
- ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาววรกานต สนธไิชย 

 นางสาวณัฐณิชา เกาศล 
 นางสาวปวริศา ทิมมณี 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
5. Intel International Science and Engineering Fair  

คร้ังที่ 70 (Intel ISEF 2019) 
 
วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 
เมืองฟนิกส มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 

โครงงาน “Development of the Innovative Colorimetric Sensor 
Test Kit for the Direct Detection of Chloramine in Swimming 
Pools : Novel Idea for Water Conservation” 

- ไดรับรางวัล 4th Grand Award in Chemistry 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวอธิชา สันติลินนท 

 นายณัฐประวีร ปถยาวิชญ 

 นายณภัทร   สัจจมงคล 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 ดร. เกียรติภูม ิ รอดพันธ 

6. The XXIX Annual Sakharov Reading 2019 
 
วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 
Saint-Petersburg Lyceum Physical Technical 
School สหพันธรัฐรัสเซีย 

โครงงาน “Molecular Docking for Discovering Breast Cancer 
Medicine” 

- ไดรับรางวัล 2nd Diploma 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวกรชนก ศรีวัฒนา 
 นางสาวสิริยากร พนาปวุฒิกุล 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ 

 โครงงาน “The study of relation between Torsional shear stress 
and transverse torsion of cable” 

- ไดรับรางวัล Special Diploma 
- เจาของโครงงาน : 

 นายศรัณย มุกดาพิทักษ 
 นายพิริยะ ตระกูลฮุน 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 นายจตุพร พันตรี 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

7. Global Leadership Link 2019 
 
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 
Pak Kau College และ Hong Kong University เขต
บริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงงาน “Theoretical study of nickel NNP-pincer complex as 
catalyst in cross-coupling reaction” 

- ไดรับรางวัล ที่ 1 
- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวภูริชญา สระมูล 
 นายอนุทัศน ธีรเวช 

- อาจารยที่ปรึกษา : 
 ดร.สาโรจน บุญเส็ง 

 
 
 

1.2 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอ่ืน ๆ 

กิจกรรม รางวัลที่ไดรับ 

1. การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรการแพทย ในงาน SIRIRAJ 
Open House 2018 
 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

◊ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล รับเกียรติบัตร  
- นายปารีส  นิลทลักษณ 

◊ รางวัลชมเชย ประเภททีม รับเกียรติบัตร  
- นางสาวฉัตรดาว  ลาภงามเพียร 
- นายนวิน  ยั่งยืนตระกูล 
- นายปารีส  นิลทลักษณ 

2. การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 20 
 
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เหรียญทองคําแท  พรอม
เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท  
- นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 4 รับเหรียญชมเชย เพชรยอด
มงกุฎ พรอมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท 
- นายชยพล  เชาววีระประสิทธิ์ 

◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พรอมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 
1,000 บาท 
- นายธีระชัย  แซตั้ง 

3. การแขงขันความรูคณิตศาสตรพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย  
ระดับมัธยมศึกษา คร้ังที่ 12 
 
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลพรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์ 
- นายปพณ ละเภท 

◊ รางวัลชมเชย จํานวน 3 ทีม  รับเงินรางวัล ทีมละ 1,000 บาท 
ทีมที่ 1 
 - นางสาวณัฐวรา  กิจธรรมรัตน  
 - นายตนกลา ไขมุกข 
ทีมที่ 2 
 - นายณัฐดนัย จารุทิกร  
 - นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 
ทีมที่ 3 
 - นายธีระชัย แซตั้ง  
 - นายนิธิศ จงสวัสดิ์สถาพร  

4. การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร คร้ังที่ 16 
 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประเภทบุคคล 
◊ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค  

รับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราช
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กิจกรรม รางวัลที่ไดรับ 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม กุมารี พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท และโลรางวัลของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมเกียรติบัตร 
- นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- นายชยพล  เชาววีระประสิทธิ์ 
- นายนิธิศ  จงสวัสดิ์สถาพร 

◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- นายศุภกร  กิจวัฒนาชัย 

◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
- นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล 
- นายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน 
- นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 

ประเภททีม 
◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ภาคนครหลวง รับ

เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
- นายปพณ  ละเภท 
- นายนิธิศ จงสวัสดิ์สถาพร 
- นายชยพล เชาววีระประสิทธิ์ 
- นายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน 

◊ รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
- นางสาวณัฐวรา กิจธรรมรัตน 
- นายศุภกร กิจวัฒนาชัย 
- นายธีระชัย แซตั้ง 
- นางสาวณัฐพร วิชยพงศกุล 

5. การแขงขัน Chem Challenge  
 
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 6,000 บาท  
พรอมเกียรติบัตร 
- นางสาวภูริชญา  สระมูลนากร 
- นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  รับเงินรางวัล 2,500 บาท  
พรอมเกียรติบัตร 
- นางสาวไอริณ ศิริอดุลย 
- นายสรวิชญ จตุพรมงคล 

6. การแขงขันบอรดเกมสมานมิตร “On The Desk คร้ังที่ 1” ใน
งาน Open House เปดบานวชิาการและแสดงผลงานชมุนุม
ของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

◊ รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 2 บอรดเกม Zombicide  
รับเงินรางวัล 3,500 บาท 
- นายธรรมธัช  ตันติสวี 
- นายวรเมธ  ฝกเจริญผล 
- นายวศิน  พรหมจรรย 
- นายอัจฉริยกร  สหกองสิน 

7. การแขงขันตอบปญหา ความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

◊ รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
- นายภูวพัศ  เทียมจรรยา 
- นายชลสิฒภ  ชินวรากร 
- นางสาวขวัญลดา  ศรีจอมขวัญ 

8. การแขงขัน Kanid.net Optimal League 
วันที่ 21 เมษายน 2562 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

◊ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รับเงินรางวัล 100,000 บาท  
พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร 
- นายปพณ  ละเภท 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

สรุปประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. งานประชุมวิชาการ : การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนใน

โรงเรียนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(https://www.youtube.com/watch?v=sbATUW4mJ_c) 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbATUW4mJ_c


ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ชื่อองคการมหาชน     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    (องคการมหาชน) 
  

1. กลไกการบริหารจัดการเร่ืองรองเรียนภายในและภายนอกขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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. 2562  
จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมดขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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. 2562 
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3. ขอทักทวงหรือขอสังเกตจากผูสอบบัญชี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

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 มีการใชจายเงินและ
การจายซื้อทรัพยสินเพ่ือกิจการของโรงเรียนจริง และเปนไปตามกรอบนโยบายท่ีโรงเรียนได
วางไว 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน พบวา โดยรวมโรงเรียนมีการควบคุมภายใน ในการ
บริหารงานอยูในเกณฑดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน ท้ังดานเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ดานการบันทึกบัญชี ดานภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดานเงินยืมทดรอง ดานการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรและดานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับนโยบายการบัญชีของโรงเรียน 

- 

 
 

4. ขอสังเกตหรือขอทักทวงจากผูสอบบัญชี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  

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. 2561 -2562 
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	1.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ให้ครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม จำนวน 21 คน โดยมีผลการประเมินจากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ 
	1.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม จำนวน 21 คน โดยมีผลการประเมินจากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ 
	1.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 12 โรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง เกี่ยวกับ การจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด  (2) ส่งครูเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จำนวน 2 ครั้ง (3) ติดตาม/ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 4,670,574 บาท 
	1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประสานให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ จัดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของตน เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว อีกทั้ง ให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 12 โรงเรียนจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	1.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 12 โรงเรียน กรอบวงเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 โรงเรียนศูนย์ รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 3,444,936 บาท 
	1.7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จำนวน 118 โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา กรอบวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 โรงเรียนเครือข่าย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 11,319,943 บาท
	1.8 โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ กำหนดวันจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร ครั้งที่ 1 (วันที่ 9-10 มีนาคม 2562) และครั้งที่ 2 ให้จัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ฯ ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21-22 กันยายน 2562) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งครูสาขาวิชาคณิตศาสต์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่เป็นวิทยากรอบรมสาขาวิชาละ 1 คน เดินทางไปติดตามและร่วมสังเกตการณ์การอบรมฯ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนดกรอบช่วงเวลาการจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ฯ ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่เป็นวิทยากรอบรม สาขาวิชาละ 1 คน เดินทางไปติดตามและร่วมสังเกตการณ์การอบรมขยายผลองค์ความรู้ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ทั้ง 12 โรงเรียน มีกำหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้
	2. โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2
	2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จาก “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 และรุ่น 4 ที่มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดของตนได้ และไม่ได้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 โดยให้แต่ละโรงเรียนประเมินความพร้อมของตนเองและพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ 
	รวมจำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 จำนวน 30 โรงเรียน (จาก 36 โรงเรียน) 
	2.4 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

	ADP91C5.tmp
	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ให้ครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน
	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ให้ครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน โดยมีครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นพี่วิทยากรอบรม 20 คน และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม เฉลี่ย 4.62
	- ประสานโรงเรียนโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1 กำหนดวันจัดอบรมขยายผลฯ ให้ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด กำหนดวันดังตาราง
	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โดยเชิญ ผู้ประสานงานหลัก และผู้แทนวิทยากรรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ รุ่น 1 (จำนวน 2 คน) รวมจำนวน 3 คนต่อโรงเรียนศูนย์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อมูล/ ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่าย การสะท้อนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 และร่วมวางแผนการดำเนินงานและกรอบวิธีการบริหารดำเนินโครงการของโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ 12 โรงเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ได้เชิญ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และผู้ประสานงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน (รวม 32 คน) เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ
	- รับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จาก “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 และรุ่น 4 และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ที่มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดของตนได้ และไม่ได้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 1 โดยให้แต่ละโรงเรียนประเมินความพร้อมของตนเองและพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ 
	รวมจำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 จำนวน 30 โรงเรียน (จาก 36 โรงเรียน) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน 
	- ประสานโรงเรียนโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1 กำหนดวันจัดอบรมขยายผลฯ ครั้งที่ 1/2562  ให้ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด กำหนดวันดังตาราง
	- จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 
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