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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทํารายละเอียดแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ 
12 เดือน (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อใหการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแบบประเมินองคการมหาชนดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ได
กําหนดไวในกรอบการประเมินผลองคการมหาชน เปนแนวทางในการจัดทํา  
 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 5 องคประกอบ  
ซึ่งการประเมินของแตละองคประกอบมีทั้งสิ้น จํานวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  

องคประกอบ  จํานวนตัวชี้วัด 
องคประกอบที่ 1 : ดานประสิทธิผล 5 
องคประกอบที่ 2 : การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ 1 
องคประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพ 2 
องคประกอบที่ 4 : การตอบสนองตอประชาชน 2 
องคประกอบที่ 5 : การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 1 

รวม 11 
 

 สําหรับขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด โรงเรียนไดจัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินผลองคการมหาชนฉบับนี้ จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปน
พื้นฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
                   รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 กันยายน  2563 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง พ.ร.ฎ. ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                   323.4768  ลานบาท 
รายได*                          13.0000   ลานบาท 
เงินทุนสะสม                   48.6150   ลานบาท 
อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  204/168         
คาใชจายดานบุคลากร         92.5091 ลานบาท 
งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงนิ 
(ประกอบดวย เงินอุดหนนุ + เงินสะสม + รายได) 
                                  335.6203  ลานบาท 
สัดสวนคาใชจายดานบคุลากร 
                                     รอยละ 27.56 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
* หมายเหตุ : โปรดจําแนกท่ีมาของรายได 

รายได : (การดําเนินงาน 10,500,000.00 บาท  และเงินบริจาค 2,500,000.00 บาท)   
 
 

 
 
 

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

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

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ) 
- 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 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
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วิสัยทัศน 
    เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นําระดบันานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจยัและนกัประดิษฐคิดคน ที่มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงมั่นพัฒนาประเทศชาต ิ

คณะกรรมการองคการมหาชน 
กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน 
ดานวิทยาศาสตรและการศึกษา 

28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
7. รองศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน  

ดานวิทยาศาสตรและการศึกษา 
28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 

8. ดร. สัมพันธ ศิลปนาฎ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 
9. ศาสตราจารยนายแพทยสุรเดช หงสอิง 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
28 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2566 

10. ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสทิธิ์วัฒนกุล 
ดานกฎหมายและการบริหารงานบุคคล 

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 



รายงานการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมายเหต ุ: ระดบัพอใช*** เน่ืองจาก  
1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบใหผลการดําเนินงานบางตัวชี้วัดไมเปนไปตามเปาหมาย

ที่ต้ังไว และบางตัวชีว้ัดยังคงสถานะ N/A ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน ทําใหมีผล
ตอการประเมินและเกิดความลาชากวากําหนด เนื่องจากสถานการณดังกลาว 

 
    สวนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป (monitoring KPI) 
     

ตัวชี้วัด monitor 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

ความพึงพอใจของอาจารยในระดบัอุดมศึกษาตอนักเรียน 
(MWIT) 

รอยละ  
70 

รอยละ  
75 

รอยละ  
80 

    เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีปรึกษา
โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน ไดจัดทําหนังสือแจงขอปรับแผน
ดําเนินการสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูสอนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (อาจารยผูใชนักเรียน)  
    ท้ังน้ีจากแผนการดําเนินการเดิมคาดวาจะแลวเสร็จในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แตเน่ืองจากสถานการณดังกลาว จึงขอปรับเปน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตอการประเมินตัวช้ีวัดน้ีทําใหลาชากวากําหนด 
 

 

หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองคกร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ต้ังแต 85 คะแนนข้ึนไป 
ระดับดี           หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ต้ังแต 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช          หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ต้ังแต 60.00 – 69.99 คะแนน 
 
ระดับตองปรับปรุง  หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ตํ่ากวา 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนนิงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
 
 
 
ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน ................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏบิตังิาน สวนที่ 2 ตัวชี้วดัประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดบัองคกร* คะแนนรวมถวงนํ้าหนัก ITA** 

ระดับพอใช*** 
 

65 คะแนน 
(ผลคะแนนยังไมครบทุกตัวชี้วดั) 

91.64 คะแนน 

 ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล 
ประธานกรรมการองคการมหาชน 

(ผูประเมิน) 
ตุลาคม 2563 
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สวนท่ี 1 : องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวนท่ี 2 ตัวช้ีวัดประกอบการประเมิน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมาย
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได
(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
องคประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล 

1.1 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียน
ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

20       

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรยีนท่ีศึกษาตอ
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับ STEM Career 
 

(10) รอยละ 95 
(224คน) 

รอยละ 97  
(229คน) 

รอยละ  
98 

(232คน) 

รอยละ 97 
(229/236 

คน) 

มาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

7.50 

1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

(10) - รอยละ 12 
(28คน) 

รอยละ 
13.98  

(33 คน) 

รอยละ 
16.10  

(38/236 
คน) 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

10.00 

1.2 รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับนานาชาติ 

5 นอยกวา 
66.67 

รอยละ 
66.67  

(2/3 ของ
โครงงานที่สง
เขาประกวด

ทั้งหมด) 

มากกวา
รอยละ 
66.67  

 

รอยละ 
70.59 
(12/17 

โครงงาน) 

ขั้นสูง 
(100 

คะแนน) 
 

5.00 

1.3 จํานวนส่ือการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิป
ออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและ
ผูสนใจ 

5 25  
หัวขอ 

27  
หัวขอ 

29 
หัวขอ 

41  
หัวขอ 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

5.00 

1.4 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับ
โรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรู
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัด  

10 - รอยละ  
80 

รอยละ  
≥ 80  

N/A 
 
 

(ทราบผล
เดือน ม.ค.) 

 

N/A 

1.5 ผลสําเร็จของโครงการสรางแรงบันดาลใจ 
 

5 18  
กิจกรรม 

20  
กิจกรรม 

22 
กิจกรรม 

18 
กิจกรรม 

ขั้นตํ่า 

(50 คะแนน) 
2.50 

องคประกอบท่ี 2 การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ 

2.1 นโยบายสําคัญหรือเรงดวนของรัฐบาลหรือ
ภารกิจรัฐมนตรีรักษาการมอบหมาย 

       

2.1.1 รอยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสาเกินเกณฑขั้นตํ่าท่ีโรงเรียน
กําหนด 

 

5 รอยละ  
85 

รอยละ  
90 

รอยละ  
95 

รอยละ 
96.19 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

5.00 
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ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมาย
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได
(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพ 

3.1 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการ
มหาชน 

5 - รอยละคชจ.
ดานบุคลากร
ไมเกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

รอยละคชจ.
ดานบุคลากร
ไมเกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

คณะรฐัมนตรี
กําหนดและ
คชจ.ดาน

บุคลากรจริง
ไมสูงกวา

งบประมาณ 
ทีไดรับการ
จัดสรรจาก

สํานัก
งบประมาณ 

รอยละ
27.56 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

5.00 

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
นวัตกรรมการใหบริการฃององคการมหาชน 

       

3.2.1 รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู 
องคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนเครือขายท่ัวประเทศ 

10 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ
80.77 

ขั้นตํ่า  
(50 คะแนน) 

5.00 

3.2.2 รอยละของนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือก
เขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดยเลือกวิธีการสงเอกสารการสมัคร
ผานระบบออนไลน 

10 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 80 
และมีการ
แจงผล
สอบ

ออนไลน 

รอยละ 
80.83 และ
แจงผลการ
สอบทาง
ออนไลน 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

10.00 

องคประกอบท่ี 4 การตอบสนองตอประชาขน 

4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน Web portal 5 องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
สํานักงาน 

ก.พ.ร.
ครบถวนตาม

รายการที่
กําหนด 

(ขอมูลกลุมที่ 
1)  
 

 

องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
สํานักงาน 

ก.พ.ร.
ครบถวนตาม

รายการที่
กําหนด 

(ขอมูลกลุมที่ 
1 และกลุมที่ 

2) 

องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
สํานักงาน 

ก.พ.ร.
ครบถวน

ตามรายการ
ท่ีกําหนด 

(ขอมูลกลุมท่ี 
1 กลุมท่ี 2 
และกลุมท่ี 

3) 
 

 

 

สงขอมูล
ครบถวน

ตามรายการ
ที่กําหนด 

(ขอมูลกลุม
ที่ 1 กลุมที่ 
2 และกลุม

ที่ 3) 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

5.00 
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ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมาย
มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมาย
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได
(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
4.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการของ

องคการมหาชน 

5 รอยละ 80 
และผาน
เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ  
รอยละ  

50-74.99 

รอยละ 80 
และผาน
เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ  
รอยละ  

75-89.99 

รอยละ 80 
และผาน
เกณฑการ
ประเมิน
คุณภาพ 
ต้ังแต 

รอยละ 90  
ขึ้นไป 

รอยละ 
87.80 

ขั้นสูง 

(100 
คะแนน) 

5.00 

องคประกอบท่ี 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

5.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการ
ควบคุมกิจการของคณะกรรมการองคการ
มหาชน 

 

15 - - 4 คะแนน  
ขึ้นไป 

ก.พ.ร. 
ประเมินผล 

(ผาน/ไมผาน) - 

คะแนนรวม 
(คะแนนรวมท้ังหมด 85 คะแนน ไมรวมตัวชี้วัด 5.1) 

65  

สรุปผลการประเมินระดับองคกร* 
(ผลคะแนนยังไมครบทุกตัวชี้วัด) 

ระดับ
พอใช 
***  

คะแนน ITA** 91.64 

 
 

หมายเหตุ :  
* สรุปผลการประเมินระดับองคการ 
 ระดับดีมาก หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ตั้งแต 85 คะแนนข้ึนไป 
 ระดับด ี  หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ตั้งแต 70.00-84.99 คะแนน 
 ระดับพอใช  หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ตั้งแต 60.00-69.99 คะแนน 
 ระดับตองปรับปรุง หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ ต่ํากวา 60 คะแนน 
 
 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานกังาน ป.ป.ช. 
 
*** ระดับพอใช เน่ืองจาก  

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบใหผลการดําเนินงานบางตัวช้ีวัดไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว และบางตัวชี้วัดยังคงสถานะ N/A ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน 
ทําใหมีผลตอการประเมินและเกดิความลาชากวากําหนด เน่ืองจากสถานการณดังกลาว 
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วัตถุประสงค 
การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค
ที่สอดคลองกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ 

  

คาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

(ผลลพัธ/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

 เพ่ือบริหารจัดการและ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน ระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมุงเนน
ความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง 
ดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

1) เปนโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรอยาง
เขมขนใหแกนักเรียน
ท่ีมีความสามารถ
เปนพิเศษในทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  เพ่ือ
เปนการเตรียม
พ้ืนฐานสําหรับ
บุคคลท่ีมีคุณภาพสูง
เพ่ือการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใน
การท่ีจะสราง
นักวิชาการอันยอด
เยี่ยมของประเทศ 

2) เปนโรงเรียนตนแบบ
ของรัฐในการพัฒนา
และสรางองคความรู
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ
ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1. ความพึงพอใจ
ของอาจารยใน
ระดับอุดมศึกษา
ตอนักเรียน 
(MWIT) 

รอยละ  
70 

รอยละ 
75 

รอยละ  
80 

     เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
เกิดข้ึน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี
ปรึกษาโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ของโรงเรียน ไดจัดทํา
หนังสือแจงขอปรับแผน
ดําเนินการสัมภาษณ
อาจารยมหาวิทยาลยัท่ีเปน
ผูสอนนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 
(อาจารยผูใชนักเรยีน)  
    ท้ังน้ีจากแผนการ
ดําเนินการเดิมคาดวาจะ
แลวเสร็จในชวงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563  
แตเน่ืองจากสถานการณ
ดังกลาว จึงขอปรับเปน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ซึ่งมีผลตอการประเมิน
ตัวช้ีวัดน้ีทําใหลาชากวา
กําหนด 

N/A  
(ผลการประเมินคาดวาจะแลว

เสร็จเดือนธันวาคม 2563) 

 

สวนท่ี 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป (monitoring KPI) 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สรุปผลงานสําคัญขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 โรงเรียนไดดําเนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ  สรุปไดดังนี้ 
 
1. การดําเนินงานตามภารกิจหลกัของโรงเรียน 

1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครและสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ป
การศึกษา 2563 ทั้งในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 19 แหง  สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 
 

ชวงเวลา การดําเนินงาน 

วันท่ี 1-31 สิงหาคม 2562 รับสมคัรนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนสมัครสอบท้ัง 4 โครงการ จํานวน 21,169 คน  ซึ่งเมื่อไดตรวจ
คุณสมบัติแลว มีนักเรยีนท่ีมีสิทธิสอบจํานวน 20,299 คน  จําแนกเปน 

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 12,369 คน 
- โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย (12 แหง) จํานวน 8,282 คน 
- โรงเรียนในโครงการ วมว. (19 แหง) จํานวน 8,583 คน 
- สถาบันโคเซ็น ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 926 คน 
- สถาบันโคเซ็น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1,956 คน 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบคดัเลือกรอบแรก 
นักเรียนท่ีเลือกสอบเขาโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลือกรอบแรก 

จํานวน 500 คน 

วันท่ี 18 มกราคม 2563 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 
- นักเรียนผูมีสิทธ์ิสอบ จํานวน 500 คน 
- นักเรียนเขาสอบ จํานวน 489 คน 
- นักเรียนขาดสอบ 11 คน 

วันท่ี 2 มีนาคม 2563 ประกาศผลการสอบคดัเลือกรอบสอง 
 นักเรียนผานการคดัเลือกเปนตัวจริง  240  คน และตัวสํารอง 249  คน 
 

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

นร. จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปรมิาณฑล 81 35 70 47 233 
นร. จากโรงเรียนในเขตภูมภิาค 87 37 84 48 256 

รวม 
168 72 154 95 

489 
240 249  



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ชวงเวลา การดําเนินงาน 

วันท่ี 14-31 มีนาคม 2563  ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกตัวจริง วันท่ี 14 มีนาคม 2563  
และรับมอบตัวนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกตัวสํารองถึงลําดับท่ี 125  ผานชองทาง online 
รายละเอียดดังตาราง 

รายการ 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นร.จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 39 18 57 25 14 39 96 
นร.จากโรงเรียนในสวนภูมภิาค 66 27 93 32 19 51 144 

รวมท้ังสิ้น 105 45 150 57 33 90 240 
 

 
1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีโรงเรียนจดัใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวย 
 

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม จํานวน 2 ครั้ง  ดังน้ี 
 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

2 ธันวาคม 2562 Image Yourself อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณพรทิพย โชคชัยเจริญสิน (ครูทิพย Minding Image) 

13 มกราคม 2563 - วาดศิลปเพ่ือคิดนอกกรอบ นายมานนท  ผสมสตัย และ น.ส.เมธาวี โฉมทอง  

 - ทําสมาธิรูปแบบโยคะ น.ส.อารติา ปลื้มถนอม 

 
 

1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฟงบรรยายพิเศษ จํานวน 4 คร้ัง ซึ่งเปน 

การบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 2 คร้ัง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลกิภาพ 2 คร้ัง ดังนี ้
 

วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

27 พฤศจิกายน 2562 อาชีพนักพฤกษศาสตรกับการศึกษา
ดาน Plant Evolution ในประเทศไทย 

ดร.สาโรจน รุจสิรรคสกุล (นักเรียนเกา รุนท่ี 13) 

18 ธันวาคม 2562 รูอะไรไมสู รูเทาทันหนัง ดร.วิโรจน สุทธิสมีา  
อาจารยคณะนิเทศศาสตร สมาชิกชมรมวิจารณบันเทิง  
และผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร 

25 ธันวาคม 2562 เรื่องนารูเก่ียวกับการใชเงิน คุณปยะ สุราสา  
รองผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาหลักสตูรและองค
ความรู บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วันท่ีจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

15 มกราคม 2563 ทํางานทางวิทยาศาสตรสนุกกวาเรียน
หมออยางไร 

ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิจัยและวิชาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจดักิจกรรมศึกษาดูงานในสถานทีต่าง ๆ จาํนวน 2 คร้ัง  ทั้งหมด  23 

แหง โดยแบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีจํานวน 15 แหง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 8 แหง  ดังนี ้

วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ : 15 แหง สถานท่ีศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ : 8 แหง 

28 พฤศจิกายน 2562 1. คณะพลังงานสิ่งแวดลอม และวัสดุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2. สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (ฟโบ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

3. ศูนยนวัตกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
(iCRAS) สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

4. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
6. สายออกบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
7. สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
8. ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
9. พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมดนตรี
และสื่อประสม (Music Engineering) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต
ลาดกระบัง 

3. พิพิธภัณฑเรือมาด วัดสุทธาโภชน  
4. ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ 
5. พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
6. มูลนิธิจักรพันธุ โปษยกฤต 
7. พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด 
8. นิทรรศการพิเศษ เรื่องจิ๋นซี ฮองเต กับ

กองทัพทหารดินเผา พิพิธภณัฑสถาน
แหงชาติ 

28 พฤศจิกายน 2562 
(ตอ) 

10. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย 
และพิพิธภณัฑกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย (ราชมังคลากีฬสถาน) 

11. ศูนยจีโนมทางการแพทย คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

12. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

13. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

14. Google Thailand 

 

4 กุมภาพันธ 2563 15. วันนักประดิษฐ ประจําป 2563 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
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(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู 
ในหองเรียนทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและวิทยาศาสตรที่

แฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมที่ตางไปจากสังคมที่ดํารงอยู  
นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจัดในลักษณะการบูรณาการใหมีเนื้อหาความรูผสมผสานทุกวิชา เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning  
สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ 

  ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนจดักิจกรรมคายวิชาการ ระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2563  
จํานวน 6 คาย  ดังนี ้

คาย / ชื่อคาย จังหวัด 
จํานวนครู 

(คน) 
จํานวน

นักเรียน (คน) 
1. คาย “นักวิทย ทฤษฎีใหม ประดิษฐเรือใบ ใสใจเตานอย” ชลบุรี 7 37 

2. คาย “Sea Zoo 2 Get Her Camp” ชลบุรี 7 39 

3. คาย “เยือนถ่ินประวัติศาสตร เรียนรูธรรมชาติ บูรณาการ
กิจกรรมเชิงวิทย” 

กาญจนบุรี 7 39 

4. คาย “เรียนรูที่จะรักษ ณ ริมธารแกงกระจาน” เพชรบุรี 7 39 

5. คาย “พักเร่ืองวุน...แลวมุงสูระยองฮิ!” ระยอง 7 38 

6. คาย “เรียนรูพลังงาน สบืสานวฒันธรรม ทรัพยากรล้าํจาก
ทะเล รวมกลุมเฮแกปญหา เหนือ่ยลาฝกอดทน พฒันาตน 
สูทักษะทาํงานเปนทีม” 

เพชรบุรี 7 39 

 
 

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ
เปนอยูที่แตกตางกันในสังคม  กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาที่โรงเรียนจัดข้ึน ไดแก 

(1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรับเสด็จฯ สมเด็จพระสังฆราช ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และ

ผาไตรแกพระสงฆในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ณ วัดไรขิง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
ผูเขารวมกิจกรรมเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 50 คน และครูผูดูแล จํานวน 4 คน  
 

(2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชวยงานถวายภัตตาหารเชาแดพระสังฆาธิการ พระวิทยากร และพระ

นักศึกษา จํานวนประมาณ 700 รูป ในการอบรมบาลีกอนสอบธรรมสนามหลวง ภาค 14 ปที่ 46 ณ วัดไรขิง ระหวาง
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2563  ระหวางเวลา 05.00-09.00 น. มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และครูผูดูแล เขารวม
กิจกรรม ประมาณวันละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน 

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในโอกาสทรงถวายผาหม
สไบแดพระประธานในพระอุโบสถ ณ วัดไรขิง เวลา 11.30-15.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ผูเขารวมกิจกรรมเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 19 คน ครูผูดูแล จํานวน 3 คน 
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(4) วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จัดคายบําเพ็ญประโยชน 
ลักษณะ “พี่ชวยนอง” และ “เพื่อนชวยเพื่อน” จํานวน 10 คาย ดังนี้ 

 

สถานท่ี 
ระดับช้ันของนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม 
จํานวนนักเรียน 

ท่ีเขารวมกิจกรรม (คน) 
จํานวนนักเรียน MWIT 

(คน) 
1. โรงเรียนวัดหวยตะโก จ.นครปฐม ป.4-6 48 23 

2. โรงเรียนบานรางอีเมย จ.นครปฐม ป.4-6 69 24 

3. โรงเรียนวัดไผนารถ จ.นครปฐม ป.4-6 48 24 

4. โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังกฤษดิ์ จ.นครปฐม ม.1 42 23 

5. โรงเรียนบานพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)  
จ.นครปฐม 

ป.4-6 53 24 

6. โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร จ.ชลบุร ี ป.5 44 23 

7. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตะโกปดทอง 
จ.ราชบุร ี

ป.4-6 
62 22 

8. โรงเรียนวัดนราภิรมย จ.นครปฐม ป.5 63 24 

9. โรงเรียนวัดอางแกว (จีบปานขํา)  
จ.กรุงเทพมหานคร 

ป.6 
83 24 

10. โรงเรียนวัดมาบขา (มาบขาวิทยาคาร)  
จ.ระยอง 

ป.6 
120 24 

รวม 632 235 

 

 
1.3 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  

 ในปการศึกษา 2562 นักเรียนรุนท่ี 28 (มัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562) มีโครงงานวิทยาศาสตรท้ังสิ้น 87 
โครงงาน  จําแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังน้ี 
 

สาขา จํานวนโครงงาน 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 24 

เคม ี 25 

ฟสิกส 18 

คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 18 

ศิลปศาสตร 2 

 
 โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 28 ปการศึกษา 2562 จํานวน 87 โครงงาน  
ไดดําเนนิการสอบโครงงาน (Project Defense) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่  20 และ 27 กุมภาพันธ 2563 
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1.4 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ 
1.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนครูกับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ 

วันเดือนป กิจกรรม 

22 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2562 Teacher Exchange Program, Biology Teacher, Korea Science Academy of 
KAIST สาธารณรัฐเกาหลี (Dr. Ko In Jeong) 

20 กุมภาพันธ – 9 พฤษภาคม 
2563 

Teacher Exchange Program, Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐ
เกาหลี (นายจตุพร พันตรี)  

 
1.4.2 การตอนรับคณะผูแทนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานจากตางประเทศ  จาํนวน 1 คณะ จากประเทศ 

 

วันเดือนป ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

10-19 กุมภาพันธ 2563 คณะครูและนักเรยีนจาก Internship Program, Otemae University ประเทศญี่ปุน 

 

1.4.3 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดบันานาชาติ  จํานวน 1 รายการ ใน 1 ประเทศ 

ชวงเวลาของกิจกรรม กิจกรรม / สถานท่ี 

18-21 มีนาคม 2563 
Tsukuba Science Edge 2020 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน ตอเน่ืองจาก Global 
Leadership Link SG. 

29 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 

IDEX 2020: Innovation, Design, Engineering eXchange ณ Anglo-Chinese School 
(Independent) สาธารณรัฐสิงคโปร 
หมายเหตุ: ยกเลิกการเขารวมงานของคณะจากตางประเทศท้ังหมด เน่ืองจากสถานการณ 
การแพรระบาดของไวรสัโคโรนา 

 

1.4.4 โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและวัฒนธรรม กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ   
โดยไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน 7 โรงเรียน ใน 5 ประเทศ  ในสวนของการสงครูและนักเรียนของโรงเรียน

ไปรวมโครงการฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 โรงเรียนไดประสานกับ
โรงเรียนเครือขาย เพื่อเลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
จนกวาสถานการณดังกลาวจะดีข้ึน 
 

 

วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

◊ การตอนรับคณะจากโรงเรียนเครือขายในตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ 14 61 

11-17 ธันวาคม 2562 Shanghai High School, China  2 7 

3-15 มกราคม 2563 Droste-Hülshoff-Gymnasium, Germany 2 10 

17-31 มกราคม 2563 St. Antonius Gymnasium, Germany 2 12 
29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2563 Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan 2 7 
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2563 John Monash Science School, Australia 2 6 
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2563 Seoul Science High School, Korea 2 9 
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2563 Waseda University Honjo Senior High School, Japan 

 
 
 

2 10 
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วันเดือนป สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

◊ การไปรวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับโรงเรียนเครือขายในตางประเทศ   

25 – 31 มีนาคม 2563 National University of Singapore High School of 
Mathematics and Science, Singapore 
หมายเหตุ : เล่ือนกําหนดการเดินทางเปนชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
2563 เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

2 10 

 

1.5 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  งานบริการวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  มีแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ 
เสริมศักยภาพคน ปงบประมาณ 2563  ดังนี้   1) การพัฒนาความรูดานวิชาการให กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

2) กิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวธิีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจั งหวัด และ 3) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ มพูน ศักยภาพดานวิชาการให กับ โรงเรียนจุฬาภรณ - 
ราชวิทยาลัย โดยไดมีปฎิทินในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
สาขาวิชา/ฝาย/กรรมการ  

หลักในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

10-11 ต.ค. 62 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู ของกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 5 รายวิชา   
(ภาคเรยีนท่ี 2) 
  ม.5 : ไฟฟาและแมเหล็ก อินทรยีเคมีและสารชีวโมเลกุล 
  ม.6 : พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน แคลคูลสัเบ้ืองตน 2 การบูรณาการความรู 2 

ฟสิกส เคมี คณิตศาสตรฯ 
ศิลปศาสตรฯ 

15-16 ต.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. : สตลู  
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : ศรียานุสรณ 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

23-24 ต.ค. 62 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปรับปรุง คัดเลือกขอสอบกลางภาค 
และปลายภาค ของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
จํานวน 6 รายวิชา (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.4 : คณิตศาสตร 3 กลศาสตร สมบัติของสาร พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ม.5 : แคลคูลสัเบ้ืองตน 1 ไฟฟาและแมเหล็ก อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล 
กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตว 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

23-24 ต.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. มุกดาหาร  
ขอใชสถานท่ี (หอประชุมพระอุบาลีฯ) จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูเก่ียวกับ
การปรับปรุง คัดเลือกขอสอบกลางภาคและปลายภาค ของกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลยั จํานวน 10 รายวิชา (ดาน Social 
Science และดาราศาสตร)   
 

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

หลักในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

26-27 ต.ค. 62 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1: อางทองปทมโรจนวิทยาคม เปนเจาภาพจัด
อบรมเตรียมวิทยากร ให โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ภาคตะวันออก ภาค
กลาง ภาคใต ครั้งท่ี 2/2562  
วิทยากร : อางทองปทมโรจนวิทยาคม ศรัทธาสมุทร ศรยีานุสรณ  
สอาดเผดิมวิทยา ดีบุกพังงาวิทยายน พัทลุง 
ผูเขาอบรม : กรรณสตูศึกษาลยั เบญจมราชูทิศเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 
ตราษตระการคุณ พิชัยรตันาคาร 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

2-3 พ.ย. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. : มุกดาหาร บุรีรมัย เพชรบุร ี
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1: อางทองปทมโรจนวิทยาคม เพชรพิทยาคม 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

2-3 พ.ย. 62* โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 :  สริินธร เปนเจาภาพจดัอบรมเตรยีมวิทยากร  
ใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2/2562  
วิทยากร : สิรินธร สกลราชวิทยานุกูลกาฬสินธพิทยาสรรพ 
ผูเขาอบรม : นารีนุกูล สตรศีึกษา อํานาจเจรญิ ปทุมเทพวิทยาคาร 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

9-10 พ.ย. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. : เลย ชลบุรี ตรัง 
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1: ดีบุกพังงาวิทยายน กาฬสินธุพิทยาสรรพ  
สอาดเผดิมวิทยา 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

15 พ.ย. 62 สังเกตการณและรับฟงขอมลูเชิงวิชาการจากโรงเรียนในความรวมมอืทาง
วิชาการ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด 2 โรงเรียน 
 

ผูบริหาร/บริการวิชาการ 

19 พ.ย. 62 สังเกตการณและรับฟงขอมลูเชิงวิชาการจากโรงเรียนในความรวมมอืทาง
วิชาการ โรงเรยีนเครือขายในจังหวัดของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ- 
ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 3 โรงเรยีน 

ผูบริหาร/บริการวิชาการ 

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. : เชียงราย ปทุมธานี นครศรีธรรมราช 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 
 
 
 

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

หลักในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 
62 

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1: อุตรดิตถดรณุี  
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
และ เปนเจาภาพ จัดอบรมเตรยีมความพรอมวิทยากร ใหโรงเรยีนศนูยขยาย
ผลฯ รุน 2 กลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี 2/2562  
วิทยากร : อุตรดิตถดรณุี พะเยาพิทยาคม เพชรพิทยาคม 
ผูเขาอบรม : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจงัหวัดนาน ลําปางกัลยาณี อุดมดรณุี  
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

9 ธ.ค. 62 จัดประชุมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานการเปนโรงเรียนศูนย 
ขยายผลฯ รวมกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 และโรงเรียนเครือขายใน
จังหวัด 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

บริการวิชาการ 
11-13 ธ.ค. 62 สังเกตการณและรับฟงขอมลูเชิงวิชาการจากโรงเรียนในความรวมมอืทาง

วิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โรงเรียน  
ผูบริหาร/บริการวิชาการ 

14-15 ธ.ค. 62 โรงเรียนทยาศาสตร จภ. : พิษณุโลก 
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : ศรัทธาสมุทร พัทลุง พะเยาพิทยาคม 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

21-22 ธ.ค. 62 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : สริินธร 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

9-11 ม.ค. 63 สังเกตการณและรับฟงขอมลูเชิงวิชาการจากโรงเรียนในความรวมมอืทาง
วิชาการ ภาคตะวันออก 4 โรงเรียน 

ผูบริหาร/บริการวิชาการ 

11-12 ม.ค. 63 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 : สกลราชวิทยานุกูล 
จัดอบรมขยายผลฯ ให โรงเรียนเครือขายในจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 
 
 บุคลากรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณเดินทางไปเปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ใหคําแนะนําขอเสนอแนะในการจดัอบรม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

13 ม.ค. 63 1) จัดประชุมรายงานผลการขยายผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. ท่ีเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ  

2) ประชุมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานการเปนโรงเรยีนศูนย 
ขยายผลฯ รวมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร จภ. ท่ีเปนโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ 
และโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 
คณิตศาสตรฯ 

บริการวิชาการ 
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2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมาย 
ในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสดุตอนักเรียน  สรุปผลการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนดานตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :   
(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2562  
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคดัเลือกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําป

พุทธศักราช 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส (5) 3 3 - - 

เคมี (7) 4 2 1 - 

ชีววิทยา (8) 3 1 2 2 

คณิตศาสตร (6) 1 4 - 1 

ภูมิศาสตร (6) 5 1 - - 

คอมพิวเตอร (1) - - - 1 

ดาราศาสตร (7) 4 - 2 1 

รวม (40) 20 11 5 5 

 
(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2562  
นักเรียนของโรงเรียนไดรับคดัเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2562  รวมจํานวน 12 คน จาก 7 สาขาวิชา ผลการแขงขันปรากฎวาไดรบัรางวัล 2 เหรียญ
ทอง  5  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 

ฟสิกส - 1 - - 

เคม ี - 1 - - 

ชีววิทยา 1 2 - - 

คณิตศาสตร 1 - - - 

คอมพิวเตอร - - 1 - 

ภูมิศาสตร - - 2 - 

ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร - 1 2 - 

รวม 2 5 5 - 
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สาขาวิชา  
(จํานวนผูแทน

ท้ังหมด) 
วันท่ีแขงขนั สถานท่ีแขงขัน นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทน 

ฟสิกส (5) 5-22 กรกฎาคม 2562 กรุงเทลอาวีฟ 
รัฐอิสราเอล 

1. นายสิริพงษ ฉายานพรตัน  
(เหรียญเงิน) 

เคม ี 21-30 กรกฎาคม 2562 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นายชลภัทร  วรงคชยกุล (เหรยีญเงิน) 
ชีววิทยา (4) 14-21 กรกฎาคม 2562 

เมืองเซเกด  
สาธารณรัฐฮังการ ี

1. น.ส.อสึขิ  มัทสซึาวา  (เหรียญทอง) 
2. น.ส. อภิษฎา  สมใจ  (เหรียญเงิน) 
3. นายภูมิพัฒน  เลาหวิโรจน (เหรียญเงิน) 

คณิตศาสตร (6) 14-22 กรกฎาคม 2562 เมืองบาธ สหราชอาณาจักร  1. นายปพน  ละเภท (เหรียญทอง) 
ภูมิศาสตร (4) 30 กรกฎาคม –  

5 สิงหาคม 2562 เขตบริหารพิเศษฮองกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. นายกองทัพ วานิชยเจริญพร (เหรยีญ
ทองแดง) 

2. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท (เหรยีญ
ทองแดง) 

คอมพิวเตอร 4-11 สิงหาคม 2562 กรุงบากู  
สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 

1. นายสิรวิชญ  พงนคินทร (เหรยีญทองแดง) 

ดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตร 

2-10 สิงหาคม 2562 
เมืองเคสเทล ี
ประเทศฮังการ ี

1. นายวสวัตติ์  จิระสุวิบูลย (เหรียญเงิน) 
2. นายตนกลา ไขมุก (เหรยีญทองแดง) 
3. นายวิวิศน ชุติวิกัย (เหรียญทองแดง) 

 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  
2.2.1. การแขงขันนวัตกรรม สิ่งประดษิฐทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดโครงการแขงขัน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการสรางสรรคและสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลงานวิจัยเชิงประยุกตทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ตอบสนองการใชงานไดจริง และสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) ที่มีความ
สนใจงานวิจัยในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแสดงความรูความสามารถในการวิจัย เพื่อสรางสรรคผลงาน
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ที่นํามาซึ่งความเขมแข็งและความเจริญของประเทศไทยอยางยั่งยืน 
  โดยการแข งขันจัด ข้ึน  เมื่ อวันที่  5 กุมภาพันธ  พ .ศ . 2563 ณ  มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี ผลการแขงขันคร้ังนี้ปรากฎวา "Trash Sucker" เคร่ืองเก็บขยะ หรือวัตถุบนผิวน้ํา พัฒนาโดย 
นายณัฐวงศ ชินวรกิจ นายนวพล แสงศิริ และ นายพันธิน พินทุสรชัย นักเรียนชั้น ม.6/6 มี นายจตุพร พันตรี  
และ นายรุงโรจน ทวยเจริญ ครูสาขาวิชาฟสิกส เปนที่ปรึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล เกียรติบัตร พรอม
ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
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2.2.2 โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับชาติ / ระดับภูมิภาค 
 

กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

1. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว  
ครั้งท่ี 22 (YSC 2020) 
 
วันท่ี 29 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

โครงงาน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 
subtype CRF01_AE to explore possibilities of cure by 
reactivating latently infected cell” 

- ไดรับรางวัล Best poster presentation 
- เจาของโครงงาน : 

 นายพรรษ เดชาวิชิตเลิศ 
 นายประวีร สินวีรุทัย 
 นายภาคิน เภาวัฒนาสุข 

- อาจารยท่ีปรึกษา : 
 น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ 

- อาจารยท่ีปรึกษาพิเศษ : 
 ดร.นพ.บุญรัตน ทัศนียไตรเทพ 
 คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล 

 
 
2.2.2. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาต ิ

กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

1. 16th International Students’ Science Fair 
2020 (ISSF2020) 
 
วันท่ี 15-20 มกราคม 2563 
โรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง 

โครงงาน “Detection of long non-coding RNA in HIV-1 
subtype CRF01_AE to explore possibilities of cure by 
reactivating latently infected cell” 

- ไดรับรางวัล Best poster presentation 
- เจาของโครงงาน : 

 นายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ 
 นายประวีร  สินวีรุทัย 
 นายภาคิน  เภาวัฒนาสุข 

- อาจารยท่ีปรึกษา : 
 น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ 

- อาจารยท่ีปรึกษาพิเศษ : 
 ดร.นพ.บุญรัตน ทัศนียไตรเทพ 
 คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

2. The 20th Kolmogorov Readings International 
Science Conference  
 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (รูปแบบออนไลน) 

โครงงาน “The Effect of Antiretroviral Therapy on Long 
Non-Coding RNA Transcription in Thai HIV-1 Infected 
Individuals” 

- ไดรับรางวัล เหรียญทอง 
- เจาของโครงงาน : 

 นายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ 
 นายประวีร  สินวีรุทัย 
 นายภาคิน  เภาวัฒนาสุข 

- อาจารยท่ีปรึกษา : 
 น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ 

- อาจารยท่ีปรึกษาพิเศษ : 
 ดร.นพ.บุญรัตน ทัศนียไตรเทพ 

 โครงงาน “Improvement of Product Distribution Efficiency 
using Double-Weighted Flow Network on Lexicographic 
Product of Path Graph and Empty Graph” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 
- เจาของโครงงาน : 

 นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 
 นายณัฐชนน สาระธนะ 
 นายธนกฤต กมลสมัฤทธ์ิผล 

- อาจารยท่ีปรึกษา : 
 ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด 

 โครงงาน “Prediction and Selection of anticancer peptide 
in colorectal cancer from Cordyceps militaris peptidome 
by using bioinformatics” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 
- เจาของโครงงาน : 

 น.ส.จรญิญากร จันทวรรณกูร 
 น.ส.ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิร ิ

- อาจารยท่ีปรึกษา : 
 นางทิพนาถ นอยแกว 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาต ิ

กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

1. การแขงขัน Mathematical Modeling Tournament 
 
 
วันท่ี 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

การแขงขันประเภทเด่ียว 
◊ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Math Applied to Science 

Olympiad (MATS)  
 - นายจงรัก ภักด ี

◊ รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Math Around Us Olympiad 
(MAU) 
 - นายปพณ ละเภท 

 

การแขงขันประเภททีม 
◊ รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภท Empirical 

Optimization Contest 
◊ รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภท Math Modeling 

Contest (MMC) 
 - นายภัทรพล  กาญจนธนาเลิศ 
 - นางสาวณัฐพร  วิชยพงศกุล 
 - นายจงรัก  ภักด ี
 - นายปพณ  ละเภท 

 
2.4 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอ่ืน ๆ 

 

กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

1. การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 21 
 
 
วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนสรุศักดิม์นตร ี

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

◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พรอมเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 - นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 

◊ รางวัลชมเชย รับเหรียญชมเชย พรอมเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
 - นายณัฐขนน สาระธนะ 

2. การแขงขันตอบปญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ครั้งท่ี 40 
 
 
วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

◊ รางวัลชนะเลิศ รับโลพระราชทานสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พรอมทุนการศึกษา 20,000 บาท 
และเกียรติบัตร 
 - นายสรวิชญ  จตุพรมงคล 
 - นายณัชชานน  เตชะสุข 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
พรอมเกียรติบัตร 
 - นางสาววรกานต  สนธิไชย  
 - นางสาวอธิชา  สันติลินนท 
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กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

3. การสอบวัดระดบัความสามารถแกปญหาดายการเขียน
โปรแกรม 
 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

◊ ประกาศนีบัตรระดับดีเย่ียม 
 - นายโชติพิสิฐ  อดุลสีหวัตต 
 - นายศุภกร  นิลสวุรรณ 

◊ ประกาศนียบัตรเขารวม 
 - นายปุณณวิช  พงศศรีอัศวิน 
 - นายธนภัทร  คลังนาค 

4. การแขงขันการทดสอบทักษะการคิดเชิงคํานวณ  
 
วันท่ี 14 ธันวาคม 2562 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (First runner-up)   
รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  
 - นายธนดล  ระงับพิษ 

◊ รางวัลชมเชย (Honorable mention) รับทุนการศึกษา  
1,000 บาท 
 - นางสาวยศสินี  พรหมทา 
 - นายธนกฤต  กมลสัมฤทธ์ิผล 
 - นางสาวสิรภัทร  จารุกําเนิดกนก 
 - นางสาวกุสุมา  ใจเปยม 
 - นายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ 

5. การแขงขันความสามารถทางคณติศาสตร ครั้งท่ี 17 
 
วันท่ี 31 มกราคม 2563 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

การแขงขันประเภทบุคคล 
◊ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  รบัถวยรางวัล พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท และ  

◊ รางวัลชนะเลิศระดับภมูิภาค ภาคนครหลวง  รับโลรางวัลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมเกียรติบัตร 
 - นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 

- นายกฤติน  ปรีชาชัยสุรตัน 
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

- นายณัฐภมูิ  บํารุงชูเกียรต ิ
◊ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

- นายศุภกร  นิลสุวรรณ 
- นายเธียร  ครุพงศ 
- นายพุฒิเมธ  ตุลาบด ี
- นายจิรภัทร  สุทธิโอภาส 

การแขงขันประเภททีม 
◊ รางวัลชมเชยระดับประเทศ  รับเงินรางวัล  1,000 บาท  

พรอมเกียรติบัตร 
 - นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 
 - นายณัชชานน  เตชุสุข 
 - นายปพณ  ละเภท 
 - นายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน  
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กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

6. การสอบแขงขันคณติศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
ของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
สอบขอเขียน วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562  
มอบรางวัล วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชุมประไพ วิรยิะพันธ  
บริษัท วิริยะประกันภัย จาํกัด 

ประเภทบุคคล 
◊ รางวันท่ี 1 ระดับประเทศ รับโลพระราชทานสมเดจ็พระเจาพ่ี

นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
เหรียญทอง พรอมเงินรางวัล 15,000 บาท และ 

◊ รางวันท่ี 1 กลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ และโรงเรียนกําเนิดวิทย 
 - นายปพณ  ละเภท 

◊ รางวัลชมเชย รับประกาศเกียรตคิุณ 
 - นายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน 
 - นายธีรทัศน  อุฬารพาณิชกุล 
 - นายณัฐภูมิ  บํารุงชูเกียรต ิ

 

ประเภททีม 
◊ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และ  
◊ ระดับกลุมโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ และโรงเรียนกําเนิดวิทย รับโลรางวัลและประกาศเกียรติ
คุณ 
 - นายชยพล  เชาววีระประสิทธ์ิ 
 - นายปพณ  ละเภท 
 - นายกฤติน ปรีชาชัยสุรตัน 

7. การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม โครงการ 
Thailand New Gen Inventors Award 2020  
 
งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563 
วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ 2563 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กลุมการทองเท่ียว 
◊ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถวย

รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี  เกียรติบัตร  พรอมเงินรางวัล 
40,000 บาท 
 - นายตนกลา  ไขมุกข 
 - นายณัฐดนัย  จารุทิกร 
 - นายจักริน  หงสฟองฟา 
(ผลงาน : อุปกรณชวยสังเกตการณดาวและกลุมดาวบนทองฟา
สําหรับนักทองเท่ียว Jonathan X-2) 

 ◊ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รบัถวย
รางวัลจากรัฐมนตรีวาการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท 
 - นายปรเมศวร  วัฒนประสาน 
 - นายณภัทร ศรีจันทร 
 - นายศตายุ  ผสมพงษ 

(ผลงาน : ระบบคิดเงินอัตโนมัตโิดยใชปญญาประดิษฐ 
Barcodeless checkout system) 

 กลุมสุขภาพและการแพทย 
◊ รางวัลเหรียญเงิน 

 - นางสาวลลนา  ศรสีงคราม 
 - นายวิชยุตม  จรูญศักดิ ์
 - นายสิรภพ  จักรวาลวิบูลย 
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กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

(ผลงาน : ระบบตรวจจดัคนลมในหองนํ้า) 
 - นางสาวญาณิกา  เซยีวศิริกุล 
 - นางสาวณัทธมนต เมฆธน 
 - นางสาวธัญพร  ขาวพลัด 
(ผลงาน : ถุงมือเพ่ือแปลภาษามือไทยเปนขอความโดยใช
เซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว) 

 
สรุปประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรไทย :  
- การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ MWIT Science Fair 2020 : Create Collaborate 

and Communicate 
- งานประชุมวิชการ : การจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนใน

โรงเรียนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ดังคลิปวีดโีอ : 

(https://www.youtube.com/watch?v=JcMfu5FMJjg&fbclid=IwAR1FT0b8_g639PNVmlA5pguwOid

UqUPJQ-klx7qDhGgjtEhM_l3ex0th07Y) 
2. การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร : 

- จัดอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปประยุกตในการจัดการเรียน
การสอน ใหกับกลุมผูบริหาร ครู สังกัด สพฐ. บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

- จัดกิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวีธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด 

- จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการใหกับผูบริหารและครูกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

3. การใหบริการศึกษาดูงาน : 
โรงเรียนปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ที่สนใจเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดานตาง ๆ ดังนี้ 
- ดานการบริหารจัดการของโรงเรียนในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ และรูปแบบ 

การดําเนินงานขององคการมหาชน  
- ดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิ เศษดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนานักเรียนและผลงานของนักเรียน  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

การประเมินองคการมหาชน 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานรายตัวชีว้ัด  
(องคประกอบที่ 1-5) 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     (นํ้าหนักรอยละ 20) 
      1.1.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่เก่ียวกับ STEM Career  (น้ําหนักรอยละ 10) 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีภารกิจพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ มีการดําเนินการ

จัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner และจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุนให
นักเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดศึกษา คนควา ทดลองและฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานตามความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดงูานนอกสถานที่ทางดานวิทยาศาสตรตามหนวยงานวจิยัตาง ๆ 
และเชิญผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาบรรยายพิเศษภายในโรงเรียน เพื่อสรางเสริม
ประสบการณในการทํางานวิจัยใหแกนักเรียน และชวยจุดประกายความคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร อีกทั้งยังเปน
การทําใหนักเรียนไดมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่ง
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนตอไป รวมทั้งเปนตัวปอนที่ดีและเกงให
สถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสรางบุคลากรชั้นยอดของประเทศ 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณในสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วทิยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และวิทยาการ
คอมพิวเตอร เปนตน  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2563 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวกับ STEM Career รอยละ 98 
เปาหมาย : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 95 (224 คน) รอยละ 97 (229 คน) รอยละ 98 (232 คน) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2563 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ประจําป

การศึกษา 2562 เขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จํานวน 229 คน จาก
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน คิดเปนรอยละ 97 

ทั้งนี้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ที่เหลืออีกจํานวน 8 คน ประกอบดวย 
- นักเรียน จํานวน 2 คน เลือกศึกษาตอดานสังคมศาสตร ไดแก นิเทศศาสตรและนิติศาสตร 
- นักเรียน จํานวน 6 คน ประสงคศึกษาตอคณะแพทยศาสตร ในปการศึกษา 2564  
-  

หมายเหตุ : 
           สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 26 -  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 : 
1.1.1.   รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2562 ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวทิยาศาสตร 

วิทยาศาสตรประยกุตและเทคโนโลย ี
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ 
2. นางสุภานนัท  สุจริต 
3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 
0-2826-7159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 27 -  

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.1  ผลสาํเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
                 1.1.2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน  (น้าํหนักรอยละ 10) 
คําอธิบาย : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีภารกิจพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ มีการดําเนินการ
จัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner และจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุนให
นักเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนให
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดศึกษา คนควา ทดลองและฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานตามความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางดานวิทยาศาสตรตามหนวยงานวิจัยตาง ๆ 
และเชิญผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาบรรยายพิเศษภายในโรงเรียน เพื่อสราง
เสริมประสบการณในการทํางานวิจัยใหแกนักเรียน และชวยจุดประกายความคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร อีกทั้งยัง
เปนการทําใหนักเรียนไดมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
อนาคต ซ่ึงเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนตอไป รวมทั้งเปนตัวปอนที่ดี
และเกงใหสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสรางบุคลากรชั้นยอดของประเทศ 

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2563 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน รอยละ 12 

 

เปาหมาย : 
 

เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- รอยละ 12 (28 คน) รอยละ 13.98 (33 คน) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2563 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

ประจําปการศึกษา 2562 เขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 38 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 236 
คน คิดเปนรอยละ 16.10 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 

1.1.2 สรุปรายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ 
2. นางสุภานนัท  สุจริต 
3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 
0-2826-7159 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด  
 

ตัวชี้วัดที่  1.2  รอยละของจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัล                (น้ําหนักรอยละ  5) 
จากการประกวดในระดบันานาชาต ิ

คําอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อฝกประสบการณในการคิด

วิเคราะห การศึกษาคนควา การทดลอง การทําวิจัย โรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนสงเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร
เพื่อขอรับทุนในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนนําผลงานไปนําเสนอในการ
ประชุมวิชการตาง ๆ รวมถึงการประกวดแขงขันโครงงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสบการณและ
โลกทัศนของนักเรียน สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ รอยละของจํานวน
โครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ โดยเทียบจํานวนโครงงานทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวัลกับจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สงเขาประกวดในระดับ
นานาชาต ิ
เงื่อนไข : จํานวนโครงงานทีส่งประกวดตองมีข้ันต่ําไมนอยกวา 24 โครงงาน (กําหนดจากคาเฉลี่ยโครงงานที่สงประกวด
ในชวง 3 ป ที่ผานมา) 
 
เปาหมาย : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

นอยกวา  
รอยละ 66.67 

รอยละ 66.67 
(2/3 โครงงานที่สงเขา

ประกวดทั้งหมด) 

มากกวา 
รอยละ 66.67 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในรอบ ๑๒ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ตั้งแต 1 ตุลาคม 256๒ – 3๐ กันยายน 25๖๓  มีจํานวน

โครงงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เขารวมการประกวด จํานวนทั้งหมด  1๗  โครงงาน ซึ่งมีจํานวนโครงงานที่ไดรับ
รางวัลในการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ จํานวน  1๒  รางวัล  คิดเปนรอยละ  ๗๐.๕๙  รายละเอียด ดังนี้ 

๑) Thailand – Japan Students ICT Fair 2019 ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร จํานวน ๑ โครงงาน ไมไดรับรางวลั 

๒) 16th International Students’ Science Fair 2020 (ISSF2020) ระหวางวันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง จํานวน ๒ โครงงาน ไดรับ ๑ รางวัล 

๓) The 21st International Elementz Fair of S.T.E.A.M Conference (Elementz Fair 2020) 
วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ Anderson Serangoon Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร 
(Online presentation) จํานวน ๔ โครงงาน ได รับ ๔ รางวัล 

๔) The 20th Kolmogorov Readings International Science Conference วันท่ี ๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย (Online presentation) จํานวน ๓ โครงงาน ไดรับ ๓ รางวัล 

๕) The 30th Annual Sakharov Readings 2020 ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
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ณ สหพันธรัฐรัสเซีย (Online presentation) จํานวน ๖ โครงงาน ไดรับ ๓ รางวัล 

๖) 2020 e-International Humanities Symposium (e-IHS 2020) ภายใตหัวขอ “Achieving a 
Sustainable Future with the Humanities” วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จัดโดย National 
Junior college สาธารณรัฐสิงคโปร (Online presentation) จํานวน ๑ โครงงาน ไดรับ ๑ รางวัล 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไดรับผลกระทบดานงานประชุม
วิชาการ/เวทีประกวดตาง ๆ บางสวนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเปนแบบออนไลน บางสวนยกเลิก/เลื่อน
กําหนดการจัดงานไปอยางไมมีกําหนด ทําใหจํานวนเวทีการนําเสนอผลงานมีจํานวนลงลง  

ทั้งนี้ โรงเรียนไดดําเนินการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับเวทีการนําเสนอโครงงานของนักเรียนในตางประเทศ
อยางตอเนื่อง และสงผลงานนักเรียนเขารวมนําเสนอในเวทีที่มีคุณภาพและยังคงจัดงานอยูถึงแมรูปแบบบการจัดงานจะ
เปลี่ยนไปเปนแบบออนไลน อยางไรก็ตามจากผลกระทบดังกลาว มีผลตอจํานวนโครงงานที่สงเขาประกวด ไมเปนไปตาม
จํานวนข้ันต่ําที่ไดตั้งเปาหมายไว 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 

1.2.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตาง ๆ ระดับนานาชาต ิ
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 
 2. นางสาวภัทรญา  กลิน่ทอง 
 

โทรศัพท :  0-2826-7229 
0-2826-7253 
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องคประกอบที่ 1  ประสิทธผิล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.3  จํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนตามสาระการเรียนรู                  (น้ําหนักรอยละ 5) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่การศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
 โรงเรียนเครือขายและผูสนใจ 

คําอธิบาย : 
สื่อการสอนเปนตัวกลางที่จะนําเนื้อหาสาระและประสบการณตาง ๆ จากผูสอนไปสูผูเรียนเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด

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

 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน คือจํานวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลนตามสาระ
การเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขายและผูสนใจทั่วไป 
แตละสาขาวิชาจะผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปเพื่อการศึกษาดวยตนเอง รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนซึ่ง
จะสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
เปาหมาย : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

25 หัวขอ 
 

27 หัวขอ 29 หัวขอ 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลนตามสาระการเรียนรู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 41 หัวขอ ประกอบดวย 
 

ลําดับที ่ หัวขอ สาขาวิชา 
๑.  ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน เคมี 
๒.  สาธิตการทดสอบสารอินทรี โดยใชปฏิกิริยา Iodoform Test 
๓.  การดเกมสกับตารางธาต ุ
๔.  แนวโนมการละลายของธาต ุ
๕.  สมบัติของธาตทุรานซชิัน 
๖.  การทดลองเร่ืองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนกิ 
๗.  การข้ึนรูปงานโลหะแผน ตอนที ่1 ฟสิกส 
๘.  การข้ึนรูปงานโลหะแผน ตอนที ่2 
๙.  การใชงาน ไดอัลเกจ (dial gauge) 
๑๐.  สมบัติความยืดหยุนของของแข็ง (Electic Properties of Solid) 
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๑๑.  แรงที่กระทําตอเข่ือนกันน้ํา 
๑๒.  พลศาสตรของของไหล (Fluid Dynamics) 
๑๓.  Essay structure ภาษาตางประเทศ 

๑๔.  Past Simple Tense (-ed Pronunciation!) 

๑๕.  Essen und Trinken เรียน 24 คําศัพทภาษาเยอรมันกับครูปอบป 

๑๖.  public speaking 
๑๗.  Word Stress 
๑๘.  Entering Vocabulary 
๑๙.  Paraphrasing Antonyms, Synonyms Transition 
๒๐.  His & Hers Story because all events matter ep.1 ประวตัศิาสตร

ยุคกลาง (Middle Ages) 
ศิลปศาสตร 

๒๑.  His & Hers Story because all events matter ep.2 ประวตัิศาสตร
ยุคเรเนสซองส 

๒๒.  His & Hers Story because all events matter ep.3  
การเมืองการปกครองในยุคกลาง 

๒๓.  His & Hers Story because all events matter ep.4  
การพัฒนาดานการคาสมยัเรเนสซองส 

๒๔.  Ep 1 หินภูเขาไฟในประเทศไทย 
๒๕.  Ep 2 หินภูเขาไฟในประเทศไทย 
๒๖.  Field Trip Landforms 
๒๗.  Plate Tectonics 
๒๘.  ทําไมเราจึงตองเรียนเร่ืองการสื่อสาร 
๒๙.  ปญหาการใชภาษาไทย ภาษาวบิัต ิ
๓๐.  Intro to Python 6 : while statement คณิตศาสตรและ

วิทยาการคํานวณ ๓๑.  Intro to Python 7-1 : ตัวอยาง while ตอนท่ี 1 

๓๒.  Intro to Python 7-2 : ตัวอยาง while ตอนท่ี 2 

๓๓.  Intro to Python 7-3 : ตัวอยาง while ตอนท่ี 3 

๓๔.  Intro to Python 8-1 : ตัวอยาง while ตอนท่ี 1 

๓๕.  การทํางานของเอนไซม dehydrogenase ในยีสต (ตอนที่ 1 การทํางาน
ของเอนไซม dehydrogenase ในยีสต) 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

๓๖.  ปฏิบัติการ เร่ือง การหายใจของยีสต (ตอนที่ 2 การหมักของยีสต) 
๓๗.  กิจกรรมความสําคัญของน้ํา 
๓๘.  กิจกรรมปจจัยที่มีผลตอสารชีวโมเลกุล (ตอนที่ 2 กิจกรรมปจจยัที่มีผล

ตอสารชีวโมเลกุล) 
๓๙.  ปฏิบัติการ เร่ือง ปจจัยการสงัเคราะหดวยแสง 
๔๐.  ปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษารงควัตถุในพืช 
๔๑.  ปฏิบัติการ เร่ือง Plant Sectioning (ปฏิบัติการ เร่ืองกายวิภาคศาสตร

พืช) 
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ทั้งนี้ไดมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนแลว ใน MWITS MEDIA ผานทางเวบ็ไซต 
https://media.mwit.ac.th/  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.1 : 
1.3.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
 

ชื่อผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 
 2. นางสุภานนัท  สุจริต  
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.mwit.ac.th/
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 
 

ตัวชี้วัด  1.4  ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยาย ผลองคความรูทางวชิาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  
(น้ําหนักรอยละ 10) 

คําอธิบาย : 
โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด เปนโครงการตอเนื่องจากการดําเนินการโดย
โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ ๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผานมา  

รายละเอียดการดําเนินการ เก่ียวกับการขยายผลองคความรูฯ  แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 11 โรงเรียน ดําเนินการขยายผลฯ ไปยัง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งหมดรวม ๑๐๙ โรงเรียน  โดยเนนใน ๔ สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร 
เคมี ชีววิทยา และฟสิกส โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ซึ่งเปน
โรงเรียนเครือขายของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะสงครูเขารับการอบรม
สาขาวิชาละ ๒ คน 

กลุมที่ ๒  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนหองพิเศษวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับการจัดตั้ง
เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 จํานวน 1๒ โรงเรียน จะสงครูเขารับการอบรมสาขาวิชาละไม
นอยกวา ๒ คน โดยเนนใน ๔ สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส (โดย
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ ๒ จะทําการขยายผลฯ ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ในปการศึกษา ๒๕๖๓)  

 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลยัที่เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณเปน
คาใชจายในการจัดซื้อ/ จัดหา/ ซอมแซมอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของตน การเตรียมความพรอมที่
จะดําเนินการขยายผลฯ การจัดอบรมและการนิเทศติดตาม สวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัด ซ่ึงเปนโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดซื้อ/จัดหา/ ซอมแซมอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของตน   

สําหรับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ ๒ จะไดรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ/ จัดหา/ ซอมแซมอุปกรณ
สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของตน และการเตรียมความพรอมที่จะดําเนินการขยายผลฯ ไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วัดจาก
การดําเนินการขยายผลของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน ซึ่งดําเนินการมาแลว 1 ป 
และประสิทธิผลจากการไดรับการเตรียมความพรอมของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2  ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนศูนยขยายผลฯ  
รุนที่ ๒ เก่ียวกับการดําเนินโครงการ  

2) ความรูความสามารถของครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัยในการถายทอดความรูตามหัวขอ
หรือกิจกรรมตามเปาหมายของโครงการ 

3) ความรูความสามารถของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 หลงัจากไดรับการอบรมเตรียมความพรอม
ตามหัวขอหรือกิจกรรมตามเปาหมายของโครงการ 
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4) ความสําเร็จในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ดําเนินการขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      
เปาหมาย : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- 
 

รอยละ 80 รอยละ >80 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  ประจําปงบประมาณ 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว ดังนี้  
 

การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนศูนยขยายผลฯ  

1.1 จัดประชุมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานในการเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ และโรงเรียนเครือขาย
ในจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทรที่  13 มกราคม 2563 โดยเชิญ ผู อํานวยการ  
รองผูอํานวยการ (ที่ดูแลงานดานวิชาการ) และผูประสานงานหลัก รวมจํานวน 3 คนตอโรงเรียน ของโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ จํานวน 11 โรงเรียน และ 109 โรงเรียนเครือขาย และผูแทนจากสํานังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมารวมประชุมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นตางๆ ไดแก  

- ที่มาและเปาหมายของโครงการ 
- แนวทางการดําเนนิงาน และการวัดความสําเร็จโครงการ 
- บทบาทหนาที่ของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ และโรงเรียนเครือขาย 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
- แนวปฏิบัติในการใชงบประมาณที่ไดรับจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และแนวทางการจัดซือ้จัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
รวมทั้ง การสะทอนขอมูลผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือขาย การสะทอนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะที่
เกิดข้ึนระหวางการดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่
เปนศูนยขยายผลฯ รวมจาํนวนผูเขารวมประชุมทัง้สิน้ 372 คน (ประกอบดวยผูเขาประชุมจากโรงเรียนใน
โครงการ 343 คน สพฐ. 2 คน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 27 คน) โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ
สนับสนนุงบประมาณคาใชจายเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุมจากโรงเรียนศูนยขยายผลฯ และโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด ทั้งสิ้น 1,076,212 บาท 

1.2 การจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ คร้ังที่ 1/2563 มีกําหนดจัดอบรมในวันที่ 
31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 แตดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง ใหสถานศึกษาในสังกัดฯ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงปรับ
แผนการดําเนินงาน ดังนี้  
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- ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดอบรม จากเชิญครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ มาเขารับการอบรมที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน จัดอบรมในรูปแบบออนไลน  

- จัดตั้งกลุมไลนสนทนา เพื่อเปนชองทางการพูดคุย หารือ และการเตรียมพรอมสําหรับการอบรม เชน 
หัวขออบรม รูปแบบ วิธีการ สื่อ วัสดุ (บนฐานความตองการของครูโรงเรียนเครือขาย) และกําหนด
วันจัดอบรมที่เหมาะสม (บนฐานความพรอมของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ) 

1.3 ประสานใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ จัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณ  
- สําหรับในการดําเนินงานเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการใน

โรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  
           และใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณา 

1.4 ใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ประสานไปยังโรงเรียนเครือขายในจังหวัดของตน จัดทําขอเสนอการขอสนับสนุน
งบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการ
ของโรงเรียน และใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณา 

 
2. โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 
2.1 การจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ คร้ังที่ 1/2563 มีกําหนดจัดอบรมในวันที่ 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 และดวยมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงปรับแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดอบรม จากเชิญครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ มาเขารับการอบรมที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน จัดอบรมในรูปแบบออนไลน  

- จัดตั้งกลุมไลนสนทนา เพื่อเปนชองทางการพูดคุย หารือ และการเตรียมพรอมสําหรับการอบรม เชน 
หัวขออบรม รูปแบบ วิธีการ สื่อ วัสดุ (บนฐานความตองการของครูโรงเรียนเครือขาย) และกําหนด
วันจัดอบรมที่เหมาะสม (บนฐานความพรอมของครูโรงเรียนศูนยขยายผลฯ) 

2.2 ประสานใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ จัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณ  
- สําหรับในการดําเนินงานเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการใน

โรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  
            และใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณา 

 
3. การลงพ้ืนที่เย่ียมสังเกตการณและรับฟงขอมูลเชิงวิชาการจากโรงเรียนในความรวมมือทางวิชาการกับ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
3.1 ผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนไดเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมสังเกตการณและรับฟงขอมูลเชิงวิชาการจาก

โรงเรียนในความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมจํานวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ครอบคลุม 
3 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วัน เดือน ป ท่ี โรงเรียน จังหวัด 

วันศุกร 
15 พ.ย. 2562 

1 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
ปทุมธานี 2 ปทุมวิไล 

3 หนองเสือวิทยาคม 

วันอังคาร 
19 พ.ย. 2562 

4 เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุร ี
เพชรบุร ี5 บานลาดวิทยา 

6 แกงกระจานวิทยา 
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วันพฤหัสบด ี
9 ม.ค. 2563 

7 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
ชลบุร ี8 พนัสพิทยาคาร 

9 ทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห” 

วันศุกร 
10 ม.ค. 2563 

10 ตราษตระการคุณ* 

ตราด 
11 เขานอยวิทยาคม 
12 บอไรวิทยาคม 
13 หนองบอนวิทยาคม 

วันจันทร 
3 ก.พ. 2563 

14 นารีนุกูล* 
อุบลราชธานี 

15 มวงสามสบิอัมพวันวิทยา 
16 อํานาจเจริญ* 

อํานาจเจรญิ 
17 นายมวิทยาคาร 

วันอังคาร 
4 ก.พ. 2563 

18 สตรีศึกษา* 
รอยเอ็ด 19 ทรายทองวิทยา  

20 ปทุมรัตนพิทยาคม 
วันพุธ 

5 ก.พ. 2563 
21 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย 

บุรีรัมย 22 บานเมืองแกพิทยาคม 
23 สตึก 

หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวหนา หมายถึง โรงเรียนศูนยขยายผลฯ และ * หมายถึง โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนท่ี 2 
 

     การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ภายหลังจากการผอนปรนจากมาตรการควบคุมและปองกัน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชวงเดือนเมษายน – กันยายน 2563 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนศูนยขยายผลฯ  
1.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดอบรม “เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ” คร้ังที่ 1 ในชวง

ระหวางวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน ใหกับครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากร
หลักของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ใน 4 สาขาวิชา ไดแก 
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 88 คน ใหมีความพรอมในการ
เปนวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทําหนาที่เปนผูใหการอบรม จํานวน 24 คน โดยมีผล
การประเมินจากการเขารับการอบรมคร้ังนี้ ดังนี้  

1) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปจัดการเรียนการสอนและถายทอดใหกับ
นักเรียนและครูในโรงเรียน ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 91.98 

2) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปขยายผลใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 85.18 

1.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปน
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ 11 โรงเรียน เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ไดแก (1) การจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด เก่ียวกับ การจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุน
งบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการ
ของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  (2) สงครูเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียน
ศูนยขยายผลฯ (3) ติดตาม/ นิเทศโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองคความรูที่
ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯใหกับครูโรงเรียน
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เครือขายในจังหวัด รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 4,964,696 บาท  
1.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประสานใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ทั้ง 11 โรงเรียน จัดประชุมรวมกับโรงเรียน

เครือขายในจังหวัดของตน เก่ียวกับการจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา 
หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด โดย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว อีกทั้ง ใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 11 
โรงเรียนจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ
ในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ
ใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณา 

1.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด และดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปน
ศูนยขยายผลฯ 11 โรงเรียน กรอบวงเงิน ไมเกิน 100,000 บาท ตอ 1 โรงเรียนศูนย รวมวงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรร 1,034,262 บาท  

1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 109 โรงเรียน ที่ผานการพิจารณา กรอบวงเงิน 
ไมเกิน 200,000 บาทตอ 1 โรงเรียนเครือขาย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 20,783,934 บาท 

1.6 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนศูนยขยายผลฯ ทั้ง 11 โรงเรียนศูนย กําหนดวันจัดอบรม
ขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากร คร้ังที่ 1 (ชวงวันที่ 21-
29 พฤษภาคม 2563) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสงครูสาขาวิชาคณิตศาสต ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่
เปนวิทยากรอบรมสาขาวิชาละ 1 คน ติดตามและรวมสังเกตการณการอบรมฯ ผานระบบออนไลน โดย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดกรอบชวงเวลาการจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ ของโรงเรียนศูนยขยาย
ผลฯ คร้ังที่ 1 มีกําหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (จภ.) ที่เปนโรงเรียน

ศูนยขยายผลฯ 
กําหนดวนัจัดอบรม รูปแบบการจัดอบรม 

1 จภ. บุรีรัมย 11-12 กรกฎาคม 2563 แบบออนไลน 
2 จภ. นครศรีธรรมราช 11-12 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
3 จภ. ปทุมธานี 

11-12 กรกฎาคม 2563 
แบบออนไลน  
และวิชาเคมี จัดอบรมท่ี รร. (12 ก.ค. 63) 

4 จภ. พิษณุโลก 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
5 จภ. ตรัง 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
6 จภ. สตูล 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
7 จภ. เพชรบุร ี 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
8 จภ. มุกดาหาร 

25 - 26 กรกฎาคม 2563 
- วิชาเคมีและคณิตศาสตร จัดอบรมท่ี รร. 
- วิชาฟสิกสและชีววิทยา แบบออนไลน 

9 จภ. ชลบุร ี 25 - 26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
10 จภ. เชียงราย 25 - 26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
11 จภ. เลย 25 - 26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
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2. โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 

2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดอบรม “เตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ” คร้ังที่ 1 ในชวง
ระหวางวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน ใหกับครูที่จะไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากร
หลักของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ใน 4 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา 
สาขาวิชาละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 96 คน ใหมีความพรอมในการเปนวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณทําหนาที่เปนผูใหการอบรม จํานวน 24 คน โดยมีผลการประเมินจากการเขารับการอบรม
คร้ังนี้ ดังนี้  

1) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปจัดการเรียนการสอนและถายทอดใหกับ
นักเรียนและครูในโรงเรียน ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 90.85 

2) ความรู/เนื้อหา/ตัวอยางกิจกรรมที่ครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 
ไดรับมีความลึกซึ้งเหมาะสมเพียงพอที่จะนาํไปขยายผลใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.35 

2.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 จํานวน 12 
โรงเรียน เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ไดแก (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
โรงเรียนเครือขายในจังหวัด เก่ียวกับ การจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา 
หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  (2) 
สงครูเขารวมอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ (3) ติดตาม/ นิเทศ
โรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการเขาอบรมเตรียมความ
พรอมในการเปนวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯใหกับครูโรงเรียนเครือขายในจังหวัด รวมวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรร 6,879,030 บาท  

2.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประสานใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ทั้ง 12 โรงเรียน จัดประชุมรวมกับโรงเรียน
เครือขายในจังหวัดของตน เก่ียวกับการจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา 
หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด โดย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมดังกลาว อีกทั้ง ใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 12 
โรงเรียนจัดทําขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ
ในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจัดอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และ
ใหจัดสงขอเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อพจิารณา 

2.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนนุงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนห 

2.5 รือทําปฏิบัติการในโรงเรียนและสําหรับการจดัอบรมใหโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และดําเนนิการจัดสรร
งบประมาณใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปนศูนยขยายผลฯ 12 โรงเรียน กรอบวงเงิน 
ไมเกิน 500,000 บาท ตอ 1 โรงเรียนศูนย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 5,827,887 บาท  

2.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณาขอเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความตองการบํารุงรักษา หรือจัดหา
เพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอนหรือทําปฏิบัติการในโรงเรียนเครือขายในจังหวัด และดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด จํานวน 116 โรงเรียน ที่ผานการพิจารณา กรอบวงเงิน 
ไมเกิน 150,000 บาทตอ 1 โรงเรียนเครือขาย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 16,570,475 บาท 

2.7 โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย กําหนดวันจัดอบรมขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการ
เขาอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากร คร้ังที่ 1 (ชวงวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563) และโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณสงครูสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยาที่เปนวิทยากรอบรม สาขาวิชาละ 1 
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คน ติดตามและรวมสังเกตการณการอบรมฯ ผานระบบออนไลน และสงผูบริหารระดับหัวหนาสาขาวิชาและ
เจาหนาที่งานบริการวิชาการเดินทางไปลงพื้นที่สังเกตการณการอบรมและการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ รุน 2 โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดกรอบชวงเวลาการจัดอบรมขยายผลองคความรูฯ ของ
โรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 คร้ังที่ 1 มีกําหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียนศนูยขยายผลฯ จังหวัด กําหนดวนัจัดอบรม รูปแบบการจัดอบรม 
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 27-28 มิถุนายน 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
2 ตราษตระการคุณ ตราด 27-28 มิถุนายน 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
3 ลําปางกัลยาณี ลําปาง 27-28 มิถุนายน 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 11-12 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
5 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
6 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
7 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนาน นาน 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
8 สตรีศึกษา รอยเอ็ด 18-19 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
9 นารีนุกูล อุบลราชธานี 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 

10 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
11 อุดมดรุณี สุโขทัย 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 
12 อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมท่ีโรงเรียน 

 
และดวยมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกลาว สงผลให
โรงเรียนในโครงการ ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีกําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ชวงวันที่ 1 
เดือนกรกฎาคมถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมหิดลวิทานุสรณเห็นวาเพื่อใหโรงเรียนในโครงการสามารถ
บริหารจัดการเวลาในการเขารับการอบรมพัฒนาตามโครงการได ไมกระทบกับภาระกิจหลักของโรงเรียนของตนเอง
มากนัก จึงปรับแผนการดําเนินงาน ใหมีการจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ คร้ังที่ 2 
ไปดําเนินการ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 และใหโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ดําเนินการจัดการอบรมใหโรงเรียน
เครือขายในจังหวัด ในชวงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 มีแผนกําหนดจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียนศนูยขยายผลฯ วันที่จัดอบรมขยายผลฯ 

กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

1 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 26 - 27 ธันวาคม 2563 

2 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 26 - 27 ธันวาคม 2563 

3 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 26 - 27 ธันวาคม 2563 

4 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 9 - 10 มกราคม 2564 

5 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 9 - 10 มกราคม 2564 

6 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 9 - 10 มกราคม 2564 

7 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 23 - 24 มกราคม 2564 

8 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 23 - 24 มกราคม 2564 

9 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 23 - 24 มกราคม 2564 

10 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย 30 - 31 มกราคม 2564 

11 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 30 - 31 มกราคม 2564 
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โรงเรียนศนูยขยายผลฯ รุน 2 

1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 26 - 27 ธันวาคม 2563 

2 อุดมดรุณี 26 - 27 ธันวาคม 2563 

3 ลําปางกัลยาณี 26 - 27 ธันวาคม 2563 

4 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดนาน 9 - 10 มกราคม 2564 

5 พิชัยรัตนาคาร 9 - 10 มกราคม 2564 

6 ตราษตระการคุณ 9 - 10 มกราคม 2564 

7 กรรณสูตศึกษาลัย 23 - 24 มกราคม 2564 

8 สตรีศึกษา 23 - 24 มกราคม 2564 

9 ปทุมเทพวิทยาคาร 23 - 24 มกราคม 2564 

10 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 30 - 31 มกราคม 2564 

11 นารีนุกูล 30 - 31 มกราคม 2564 

12 อํานาจเจริญ 30 - 31 มกราคม 2564 

 
3. การประเมินผลการดําเนินโครงการโดยจางผูประเมินภายนอก  

การประเมินผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ปงบประมาณ 2563 
ดําเนินการโดยจางหนวยงานภายนอก ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และดวยสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนด ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมแจงวา อยูในระหวางการเดินทางไปลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูประเมิน และคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2564 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4 : 
1.4.1 รายชื่อโรงเรียนศูนยขยายผลฯ (23 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือขายในจังหวัด 225 โรงเรียน 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ 

2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
โทรศัพท :  0-2826-7083 

0-2826-7168 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.5 ผลสําเร็จของโครงการสรางแรงบันดาลใจ     (น้ําหนักรอยละ 5) 
 

สรุปผลการประเมินความสําเร็จของโครงการสรางแรงบันดาลใจ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตผุล 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กําหนดภารกิจในการจัดการเรียนการสอนอยางเขมขนทางดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ใหแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อมุงเนนใหเปนตัวปอนที่มีคุณภาพ
เขาสูระดับอุดมศึกษา รวมทั้งไดเห็นความสําคัญในการเพิ่มปริมาณจํานวนนักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสาขาทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร ธรณีวิทยา ดาราศาสตร จึงไดกําหนด
กลยุทธของการจูงใจในการศึกษาตอ โดยใหมีการกระตุนผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใหมีการจูงใจที่
เปนรูปธรรมผานกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสรางการรับรูและสรางเสริมประสบการณแกผูปกครองเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพและความกาวหนาของนักวิจัย ดวยการเปดโอกาสใหผูปกครองรวมไปศึกษาดูงานในหนวยงานวิจัยตาง ๆ 
กับโรงเรียน รวมฟงบรรยาย “เสนทางอาชีพนักวิจัย” รับรูถึงความตองการนักวิจัยของประเทศไทย รายไดของนักวิจัยและ
การทํางานของนักวิจัย 

การจัดกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหนักเรียนตัดสินใจเรียนตอในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และเห็น
คุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัย มีความสนใจในการประกอบอาชีพนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหนักเรียนที่มี
ความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถกาวไปเปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคา สามารถวิจัย พัฒนาองค
ความรูและสรางสรรคนวัตกรรมอันเปนประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหนักเรียนตัดสินใจเรียนตอในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และเห็นคุณประโยชนและ
คุณคาของงานวิจยั มีความสนใจในการประกอบอาชพีนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน โดยพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ 
 
3.  การดําเนินการ  
     3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1.1 การจัดกิจกรรม  STEM Challenge ปละ 1 คร้ัง เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร มาแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน หรือปญหาทางสังคม โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม   โดยนักเรียน
จะตองรวมกลุมกันวิเคราะหปญหาที่กลุมสนใจ รวมกันวางแผนหรือแนวทางแกปญหาในหลากหลายรูปแบบ และลงมือ
แกปญหา ปรับปรุงแกไขวิธีการหรือกระบวนการแกปญหา จนสามารถไดผลลัพธที่ดีที่สุดตามเวลาและเงื่อนไขที่มี จากนั้น
นําเสนอผลการแกปญหา ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ชิ้นงาน แบบจําลอง สูสาธารณชน เพื่อเผยแพรแนวทางและวิธีในการ
แกปญหา และรับฟงขอคิดเห็น เสนอแนะ นํามาปรับปรุงตอไป 

3.1.2 การจัดงานการนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน “SCIENCE FAIR” อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนทุกคนตองทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาในเร่ืองที่นักเรียนสนใจ 
โดยใชความรูดานตาง ๆ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เมื่อนักเรียนทําโครงงานสําเร็จตามขอบเขตงานวิจัยที่กําหนด
ไวแลว นักเรียนทุกคนจะตองเผยแพรผลงานหรือองคความรูที่นักเรียนไดรับสูสาธารณชน ในงานเปดบานมหิดลวิทยานุสรณ 
“MWIT OPEN HOUSE” และผลงานบางสวนจะถูกคัดเลือกใหนําเสนองาน SCIENCE FAIR  ซึ่งงานดังกลาวจะมีทั้ง 
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นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร โรงเรียนที่เนนวิทยาศาสตร ทั้งในและตางประเทศเขารวมนําเสนอผลงาน ซึ่งทําให
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูกับเพื่อนจากตางโรงเรียนและ
ตางประเทศ สรางความสัมพันธอันดีทั้งในเชิงวิชาการและมนุษยสัมพันธ และยังไดทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรรวมกัน ผาน
กิจกรรม Science Activity  หรือ  Science Challenge ซึ่งเปนกิจกรรมในงานอีกดวย 
 
3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2.1 การเขาฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี
จุดมุงหมายเฉพาะ:  เพื่อใหนักเรียนไดพบปะนักวิจัย  รับรูความกาวหนาของงานวิจัยเห็นคุณประโยชนและคุณคาของ
งานวิจัย  เกิดแรงจูงใจการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งเกิดแนวทางที่ประทับใจในการเลือกทําโครงงาน (จํานวนข้ันต่ํา
ที่นักเรียนตองปฏิบัติใน  3  ปการศึกษา คือ  8  คร้ัง) 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ  6  คร้ัง  (เฉลี่ยภาคเรียนละ  3  คร้ัง) 
3.2.2 การเขารวมการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

จุดมุงหมายเฉพาะ  :  เพื่อใหนักเรียนรูจักหนวยวิจัยดานตาง ๆ  เรียนรูเสนทางหรือทิศทางการวิจัยที่หลากหลาย  เห็น
บรรยากาศการทํางานวิจัยของนักวิจัย ไดพบปะนักวิจัย  เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ/ประกอบอาชีพดานการ
วิจัยในอนาคต  รวมทั้งรูจักนักวิจัยที่จะทาบทามขอใหเปนที่ปรึกษาโครงงาน (จํานวนข้ันต่ําที่นักเรียนตองปฏิบัติใน 3 ป
การศึกษา คือ 8 คร้ัง) 

ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ 4 คร้ัง (เฉลี่ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง) 
 หมายเหตุ : ในปการศึกษา 2563 จะดําเนินการจัดผนวกเขากับการบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรหรือคณะวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดทั้งรับฟงขอมูลและลงมือปฏิบัติ ซึ่งหาก
นักเรียนมีความสนใจตอเนื่องในสิ่งที่ไดเรียนรู จะนําไปสูการฝกประสบการณในศูนยวิจัย และการทํางานวิจัยรวมกันกับ
หนวยงานวิจัย นั้น ๆ ตอไป ในแตละคร้ังในการดําเนินการจะมีสถานที่หรือหนวยงานที่นักเรียนจะลงพื้นที่ทํากิจกรรมอยาง
นอย 2 หนวยงาน ดังนั้น 4 คร้ัง ≥8 หนวยงาน 
 
3.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เปนกิจกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.3.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพี่นักเรียนเกาที่เรียนคณะวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อให
นักเรียนเห็นแนวทางการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดเขารับฟงการบรรยายพิเศษ
ดวย เพื่อเปนขอมูลใหเห็นความสําคัญของการศึกษาตอทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและสงเสริม จูงใจนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐานมากข้ึน 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนปการศึกษาละ 4 คร้ัง (เฉลี่ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง) 
3.3.2 กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  หรือคณะวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ  เพื่อใหเห็นแนวทางการประกอบอาชีพนักวิจัยทางวิทยาศาสตร  และเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดเขารับฟง
การบรรยายพิเศษดวย  เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนประกอบอาชีพนักวิจัยมากข้ึน 

ทั้งนี้  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนปการศึกษาละ  4  คร้ัง  (2 คร้ังตอภาคเรียน) 
 หมายเหตุ : ในปการศึกษา 2563 ไดวางแผนที่จะใหนักเรียนไดลงพื้นที่รับฟงขอมูล รวมถึงลงมือปฏิบัติใน
หนวยงานวิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินการแตละคร้ัง จะมีสถานที่หรือหนวยงานที่นักเรียนจะ
ลงพื้นที่ทํากิจกรรมอยางนอย 2 หนวยงาน ดังนั้น 4 คร้ัง ≥8 หนวยงาน 
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4. เปาหมายการประเมิน 
              

เปาหมายการประเมิน 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

18 กิจกรรม 
 

20 กิจกรรม 22 กิจกรรม 

 
5. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม 
 ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนมีการสรางแรงจูงใจและสงเสริมใหนักรียนตัดสินใจเรียนตอในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน และเห็นคุณประโยชนและคุณคาของงานวิจัย มีความสนใจการประกอบอาชีพนักวิจัยมากข้ึน โดยมี
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับ
นักเรียนของโรงเรียน สรุปโดยรวม จํานวน 18 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 2 กิจกรรม 
- กิจกรรม STEM Challenge จํานวน 1 กิจกรรม 
- กิจกรรม MWIT SCENCE FAIR จํานวน 1 กิจกรรม 

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 12 กิจกรรม 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษ  จํานวน 8 กิจกรรม 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 4 กิจกรรม 

3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 กิจกรรม 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพี่ที่เรียนคณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 กิจกรรม 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการจัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษโดยหนวยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ไมสามารถดําเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟงขอมูลและลงมือปฏิบัติในหนวยงานวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตามที่วางแผนไวได  

ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในดานอ่ืน ๆ เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว ให
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไวและไดรับผลกระทบใหนอยที่สุด  เชน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในสวนของ
กิจกรรมบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลนดานวิทยาศาสตรฯ และดานสังคมศึกษาฯ โดยจัดหาคลิปวีดีโอที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาตามความสนใจ 

โดยมีรายละเอียดการจัดกิจรรมตาง ๆ ดังนี้ 
  

5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.1.1 การจัดกจิกรรม STEM Challenge 

  คณะทํางานกิจกรรม MWIT STEM CHLLENGE 2019 ไดดําเนินการจัดการแขงขันข้ึนในวันศุกร ที่ 20 
ธันวาคม 2562   ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.  ปญหาสําหรับการแกปญหา ประกอบดวย ระดับชั้น ม. 4 การ
แกปญหาการคัดแยกจานชอนที่ใชในโรงอาหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระดับชั้น ม. 5 การแกปญหาการคัดแยกขนาด
พริกชี้ฟา และระดับชั้น ม. 6 การแกปญหาการจัดยาสําหรับผูสูงอายุ ผลลัพธจากการดําเนินกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นักเรียนทุกหองสงผลงานเขารวมการแขงขันครบทั้ง 30 หอง 
2. นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการสรางสรรคผลงานเพื่อแกปญหาตามเงื่อนไขของการแขงขัน

ไดเปนอยางด ี
3. นักเรียนสวนใหญไดประยุกตใชความรู STEM ในการแกปญหาไดเปนอยางดี ถึงแมบางชิน้งานไดมี

ปญหาบาง แตนักเรียนก็ไดเรียนรูถึงแนวทางในการนําไปปรับปรุงใหชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 44 - 

4. นักเรียนทุกหองสามารถนาํเสนอแนวคิดการแกปญหา ชิ้นงาน ในรูปแบบคลิปวีดโีอไดเปนอยางด ี
5. ผลงานของนักเรียนสวนใหญสามารถแกปญหาไดในระดบัดี หากไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะ

สามารถใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    
    

  

  

  

ภาพกิจกรรม MWIT STEM CHLLENGE 2019 
 

5.1.2 การจัดงาน MWIT SCEINCE FAIR 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เล็งเห็นความสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนอยางมาก ทั้งนี้

เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน และมีจิตวิทยาศาสตร 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสนําเสนอผลงานโครงงานตอสาธารณชนเพื่อเพิ่มประสบการณและ
โลกทัศนของนักเรียน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงเปนเจาภาพจัดงานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 2563 (MWIT Science Fair 2020) ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2563 
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ภายใตแนวคิด “สรางสรรค สมัครสมาน และสื่อสาร” งานนี้ถือเปนเวทีสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
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สอนที่เนนทางดานวทิยาศาสตร รวมถึงโรงเรียนในเครือขายตางประเทศที่มีความรวมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดมี
โอกาสนําเสนอผลงานโครงงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีโรงเรียนที่เขารวมนําเสนอผลงานจํานวนทั้งสิ้น 
74 โรงเรียน รวม 396 คน ในจํานวนนี้เปนผูบริหารโรงเรียน 11 คน ครู 91 คน นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 90 
คน และนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ๆ 199 คน ในงานนี้นอกจากนักเรียน ครู และเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลว 
ยังเปดโอกาสใหครูและนักเรียนจากโรงเรียนในประเทศไทยที่มีความสนใจเขารวมชมการนําเสนอโครงงาน โดยมีจํานวนผู
เขาชมงานทั้งสิ้น 357 คน ในจํานวนนี้เปนครู 29 คน และเปนนักเรียน 328 คน  

กิจกรรมในงานประกอบดวยการบรรยายในพิธีเปดโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา 
โสภณพนิช การบรรยายพิเศษเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทําวิจัยดานวิทยาศาสตร โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.ฉัตรชัย 
เหมือนประสาท การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรดีเดนของนักเรียนในพิธีเปด จํานวน 3 โครงงาน การนําเสนอโครงงาน
แบบโปสเตอร จํานวน 110 โครงงาน (เปนโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 37 โครงงาน) และการ
นําเสนอโครงงานแบบบรรยายจํานวน 35 โครงงาน (เปนโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 10 
โครงงาน)  ซึ่งแบงเปน 6 ดาน ไดแกดานคณิตศาสตร ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ดานฟสิกสและดาราศาสตร ดานเคมี ดาน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานศิลปศาสตร โดยมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิในแตละดานเปนผูใหการชี้แนะที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติม นอกจากการนําเสนอโครงงานแลว นักเรียนยังไดทํากิจกรรม Science Activities จํานวน 8 ฐานกิจกรรม 
ซึ่งมีการออกแบบใหสอดรับกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals) เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดใชความคิดสรางสรรค มีการสรางความรวมมือระหวางกัน และสามารถถายทอดแนวคิด
ของตนใหผู อ่ืนเขาใจได และกิจกรรม Life Journey after School ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดรับฟงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ มุมมองการใชชีวิตหลังจบการศึกษาของนักเรียนศิษยเกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ประกอบอาชีพใน
หลากหลายสาขา จํานวน 12 คน เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจในการเลือกเสนทางอาชีพในอนาคตใหกับนักเรียน 

ผลการดําเนินการจากการสํารวจความคิดเห็นตอการจัดงาน MWIT Science Fair 2020 ของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณที่ตอบแบบประเมินจํานวน 117 คน โดยใชมาตรวัดระดับความพึงพอใจ มีเกณฑดังนี้ 5.00 หมายถึง
ระดับมากที่สุด 4.00 - 4.99  หมายถึงระดับมาก 3.00 – 3.99 หมายถึงระดับปานกลาง 2.00 - 2.99  หมายถึงระดับ
นอย และ 1.00 – 1.99 หมายถึงระดับนอยที่สุด โดยมีผลแสดงดังตาราง 

ตารางแสดงผลการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่มีตอการจัดงาน MWIT Science Fair 2020 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 

 ± SD 
ความหมาย 

รอยละของจํานวน
นักเรียนที่ประเมิน
ในระดับมากขึ้นไป 

1. หัวขอที่จัดบรรยายในพิธีเปดมีความเหมาะสม ทาํให
เกิดความสนใจในการเรียนรูทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.54 ± 0.71 ระดับมาก 88.89 

2. กิจกรรม Science Activities สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.27 ± 0.81 ระดับมาก 82.91 

3. กิจกรรม Life Journey after School สามารถสราง
แรงบันดาลใจในการเรียนหรือทํางานทางดาน
วิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.38 ± 0.73 ระดับมาก 85.47 

4. กิจกรรมในภาพรวมทําใหนักเรียนไดเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการเรียนรูวิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.54 ± 0.66 ระดับมาก 92.31 

5. กิจกรรมในภาพรวมทําใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับครูและนักเรียนจากตางโรงเรียน 

4.45 ± 0.71 ระดับมาก 90.60 

6. ทานคิดวาสามารถนาํความรูจากการเขารวมโครงการ
ไปใชประโยชน 

4.51 ± 0.65 ระดับมาก 92.31 
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ภาพบรรยากาศในพิธีเปดงาน MWIT Science Fair 2020 โดย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (บนกลาง) การ
บรรยายพิเศษ เร่ือง “The Path Basic Science Research to Drug Discovery and Industrial Application” โดย ศาสตราจารย ดร.นายแพทยฉัตรชัย 
เหมือนประสาท (บนขวา) และการนําเสนอโครงงานดีเดนโดยนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ลางซาย) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยบูรพา พิบูลบําเพ็ญ (ลางกลาง) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ลางขวา) 

 

   

   
ภาพบรรยากาศการนําเสนอโครงงานแบบโปสเตอร (แถวบน) และแบบบรรยาย (แถวลาง) 

 

 
ฐาน Fruit Juice Solar Cells  

 
ฐาน Sun Oven Pork Chop 

ฐาน Terrain Surfing 
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                                      ฐานElectrochemical Racing                                         ฐาน Unmanned Garbage Truck 
 

 
ฐาน Land Use for Sustainable Economy 

 
ฐาน Camel Formula: The Most Effective 
Technique to Cross the Desert 

 
ฐาน Discovering Creatures under Water and 
on Earth 

ภาพบรรยายกาศกิจกรรม Science Activities จํานวน 8 ฐานกจิกรรม ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

   

   
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Life Journey after School 
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5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.2.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษ 

ในรอบการดําเนินการ 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเขาฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลอง
ตามวัตถุประสงคของโครงการสรางแรงบันดาลใจจํานวนท้ังสิ้น 8 หวัขอบรรยาย ดังนี้  

(1) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ “อาชีพนักพฤกษศาสตรกับการศึกษา
ดาน Plant Evolution ในประเทศไทย”  โดยอาจารย ดร.สาโรจน รุจิสรรคสกุล อาจารยประจําภาควิชา
พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49  ในการ
ประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ 

(2) วันที่15 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ หัวขอ “ทํางานทางวิทยาศาสตรสนุกกวา
เรียนหมออยางไร” โดยศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22  ในการประเมินผลแบบมาตราสวน
ประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ 

(3) วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมบรรยายพิ เศษในหัวขอ “Bridge the Gap between 
Science and Business”  โดย ดร.วนรักษ ชัยมาโย รองผูอํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยมหิดลไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.71  ในการประเมินผลแบบมาตรา
สวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ 

(4) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ “Quantum Technology” โดย ดร.ธน
ภัทร ดีสุวรรณ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25  ในการประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 
5 ระดับ 

(5) วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ COVID-19 ทําใหเราตอง “เรียนรู” และ 
“เปลี่ยนแปลง” โดย ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยโอภาส พทุธเจริญ หัวหนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 ในการประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 
ระดับ 

(6) วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ พื้นที่ของชีวิต โดยคุณเอ สราวุธ เฮง
สวัสดิ์ นักคิด นักเขียน นามปากกา นิ้วกลม ไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 ในการ
ประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความพึงพอใจไว 5 ระดับ 

(7) วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. 256๓ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ เสนทางสูแพทยนักวิจัย โดย ศาสตราจารย 
ดร. นายแพทยฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ไดผล
การประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 ในการประเมินผลแบบมาตราสวนประมาณคาโดยกําหนดความ
พึงพอใจไว 5 ระดับ 

(8) วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 256๓ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวขอ How to Innovate Innovation โดย 
คุณจอมทรัพย สิทธิพิทยา และ คุณพัฒนศักดิ์ เอ้ือวิจิตรพจนา CEO และ Co-Founder จากบริษัท Exzy 
Company Limited ไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 ในการประเมินผลแบบมาตราสวน
ประมาณคาโดยกําหนดความพงึพอใจไว 5 ระดับ 
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รายละเอียดผลการประเมิน  
1. การบรรยายพิเศษในหัวขอ “อาชีพนักพฤกษศาสตรกับการศึกษาดาน Plant Evolution ในประเทศไทย” 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

173 87 14 2 0 276 4.56 

(2) นักเรียนไดรับรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 175 78 21 2 0 276 4.54 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

177 71 26 2 0 276 4.53 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

122 103 43 7 1 276 4.22 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

173 85 14 2 0 274 4.57 

 
2. การบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทํางานทางวิทยาศาสตรสนุกกวาเรียนหมออยางไร” 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

86 55 18 5 2 166 4.31 

(2) นักเรียนไดรับรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 76 63 18 8 2 167 4.22 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

92 51 17 6 1 167 4.36 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

68 54 31 8 6 167 4.02 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

75 58 28 4 2 167 4.20 

 
3. การบรรยายพิเศษในหัวขอ “Bridge the Gap between Science and Business” 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

49 19 2 0 0 70 4.67 

(2) นักเรียนไดรบัรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 51 15 4 0 0 70 4.67 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

56 12 2 0 0 70 4.77 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

49 18 3 0 0 70 4.66 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

56 13 1 0 0 70 4.79 
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4. การบรรยายพิเศษในหัวขอ “Quantum Technology”  
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

34 33 16 2 1 86 4.13 

(2) นักเรียนไดรับรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 48 28 9 0 1 86 4.42 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

46 30 8 1 1 86 4.38 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

31 32 19 1 2 85 4.05 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

44 26 13 1 2 86 4.27 

 
5. การบรรยายพิเศษในหัวขอ COVID-19 ทําใหเราตอง “เรียนรู” และ “เปลี่ยนแปลง” 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

446 157 12 3 2 620 4.68 

(2) นักเรียนไดรับรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 430 164 24 1 3 622 4.64 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

445 148 25 3 1 622 4.66 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

332 180 89 14 7 622 4.31 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

361 211 41 6 2 621 4.49 

 
6. การบรรยายพิเศษในหัวขอ พื้นที่ของชีวิต 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

425 127 15 2 4 573 4.69 

(2) หัวขอการบรรยายมีความนาสนใจเหมาะสมกับ
นักเรียน 

438 106 23 5 1 573 4.70 

(3) นักเรียนไดรับความรูและขอมลูซึ่งนําไปใช
ประโยชนได 

421 120 27 4 1 573 4.67 

(4) เรียนรู และเขาใจการใชชีวิต การอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

432 120 17 4 1 574 4.70 

(5) สงเสริม กระตุน ใหนักเรียนสนใจการอานและรัก
การอานมากข้ึน 

382 149 35 5 4 575 4.57 
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7. การบรรยายพิเศษในหัวขอ เสนทางสูแพทยนักวิจัย 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

372 153 20 1 2 548 4.63 

(2) นักเรียนไดรับรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 389 131 23 3 2 548 4.65 

(3) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตร และงานวิจยั 

401 123 20 2 2 548 4.68 

(4) นักเรียนเกิดแรงจูงใจ / เปนแนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพนักวิจัยในอนาคต 

332 144 58 8 4 546 4.45 

(5) เปดโลกทัศนการทํางานวิจัยทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

364 151 29 2 2 548 4.59 

 
8. การบรรยายพิเศษในหัวขอ How to Innovate Innovation 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) วิทยากรถายทอดความรู ประสบการณ และ
สามารถตอบปญหาใหนักเรียนเขาใจไดด ี

419 142 10 0 0 571 4.72 

(2) หัวขอการบรรยายมีความนาสนใจเหมาะสมกับ
นักเรียน 

431 119 21 1 0 572 4.71 

(3) นักเรียนไดรับความรูและขอมลูซึ่งนําไปใช
ประโยชนได 

412 129 28 3 0 572 4.66 

(4) เรียนรู และเขาใจการใชชีวิต การอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

360 162 44 3 3 572 4.53 

(5) นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

445 109 14 2 0 570 4.75 
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ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ 
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5.2.2 กิจกรรมศึกษาดงูาน 
 กิจกรรมศึกษาดูงานในรอบ 12 เดือน ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปงบประมาณ 2563 ไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  2 คร้ัง และในชวงไตรมาสที่ 3 และ 4 เนื่องจากสถานการณโรค 
COVID-19 ในชวงปที่ผานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ทําใหไมสามารถจัดการศึกษาดูงานแบบปกติได จึงไดจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลนโดยจัดหาคลิปวีดีโอที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อใหนักเรียน
ไดเขาศึกษาตามความสนใจ โดยไดจัดการศึกษาดูงานแบบออนไลน 2 คร้ัง ดังนี้  

คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2562  ดําเนินการจัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  มีนักเรียนเขารวมทั้งหมดจํานวน 
519 คน โดยจัดใหศึกษาดูงาน จํานวน 13 สถานที่ ดังตารางตอไปนี ้

ท่ี สถานท่ีศึกษาดูงาน จํานวนนักเรียนท่ีเขารวม 
(คน) 

1 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   35 
2 สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (ฟโบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี 37 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (Music Engineering) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
41 

4 ศูนยนวัตกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (iCRAS) สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 42 
5 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 42 
6 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 38 
7 สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 39 
8 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ 27 
9 ศูนยวิทยาศาสตร การกีฬาแหงประเทศไทย และพิพิธภณัฑกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง

ประเทศไทย 
39 

10 ศูนยจีโนมทางการแพทย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 47 
11 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 36 
12 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 
48 

13 Google Thailand   48 

  
คร้ังที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562  เปนการศึกษาดูงาน “วนันักประดิษฐ ประจาํป 2563” โดยไปศึกษาดูงาน

ในวันที่ 4 กุมภาพนัธ 2563 โดยมีนักเรียนเขารวมจํานวน ทั้งหมด 284 คน 
โดยมีผลประเมินความคิดเห็นของนักเรียน เฉลี่ยจากการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งสองคร้ัง เปนดังนี ้

1) นักเรียนรูจักหนวยงานวิจัย/สถาบัน/องคกร ที่พัฒนางานวิจัย หรือนํางานวิจยัไปประยุกตใชเพิม่ข้ึน  
(เห็นดวยในระดับมากข้ึนไปรอยละ 91.55 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรม) 

2) นักเรียนไดเรียนรูเสนทางสูการเปนนักวิจยัและไดสัมผัสบรรยากาศการทํางานวจิัย  
(เห็นดวยในระดับมากข้ึนไปรอยละ 87.91 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรม) 

3) นักเรียนไดรูถึงเสนทางการทาํงานทางดานการวิจัย (เห็นดวยในระดับมากข้ึนไปรอยละ 88.25 ของนักเรียนที่
รวมกิจกรรม) 

4) นักเรียนไดรับขอมูลทีช่วยในการตัดสินใจศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ หรือเปนแนวทางในการทําโครงงาน 
(เห็นดวยในระดับมากข้ึนไปรอยละ 88.74 ของนักเรียนที่รวมกิจกรรม) 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 
(ฟโบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (แถวบนและกลาง) และ Google ประเทศไทย (แถวลาง) 

 
คร้ังที่ 3  ดําเนินการจัดระหวางวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวขอคลิปวีดีโอและจาํนวนนักเรียนเขาศึกษาดูงาน
ในหัวขอตางๆ ดังตาราง 

ท่ี หัวขอคลิปวีดีโอ จํานวนนักเรียนท่ีเขารวม (คน) 
๑ กบนอกกะลา "ความลับของกระแสไฟฟา การไฟฟานครหลวง" 256 
๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 197 
๓ เดินดูครัวกลาง MK: ทําท่ีเดยีวเสริฟ 700 สาขา ภายใน 24 ชม 404 
๔ กบนอกกะลา "ขยะอิเล็กทรอนิกส จัดการได" 218 
๕ สุดยอดงานสราง การเดนส บาย เดอะ เบย สิงคโปร 153 
๖ สุดยอดสิ่งมหัศจรรยนครวัด 99 
๗ ทองเท่ียวพระนคร...พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 237 
๘ ลุยสยาม: เรือนไทย ชีวิตความเปนอยูแบบไทย 152 
๙ ลุยสยาม: ขาวและชาวนาไทย 168 

๑๐ ลุยสยาม: ลองเรือประมงพ้ืนบาน ณ เกาะพิทักษ 158 

  
 การศึกษาดูงานคร้ังที่ 3 ไดผลการประเมินระดบัความพงึพอใจดานการดาํเนินกิจกรรมเฉลี่ย 3.53 จากมาตรวัด
การประเมินแบบ 4 ระดับ และผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการศึกษาดูงานมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 จาก
มาตรวัดการประเมินแบบ 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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1) การประเมินความพงึพอใจดานการดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานคร้ังที่ 1/2563 ไดผลการประเมินอยู
ในระดับเฉลี่ย 3.53 จากมาตรวัดการประเมินแบบ 4 ระดับ ( 1 พึงพอใจนอยสุด  4 พึงพอใจมากที่สุด) 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) การประชาสัมพันธกิจกรรม 100 90 16 4 210 3.36 

(2) ความสะดวกในการดูงานออนไลนดวย Google site 155 45 7 3 210 3.68 

(3) คลิปสถานท่ีศึกษาดูงานมีความนาสนใจ 127 68 12 4 211 3.51 

(4) รูปแบบการจดัดูงานแบบออนไลนมีความเหมาะสม 138 56 11 5 210 3.56 

 
2) การประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนในการศึกษาดูงานแบบออนไลนดานวิทยาศาสตรฯ และดาน

สังคมศึกษาฯ คร้ังที่ 1/2563 ไดผลการประเมินอยูในระดบัเฉลี่ย 4.20 จากมาตรวัดการประเมินแบบ 5 
ระดับ ( 1 เห็นดวยนอยทีสุ่ด  5 เห็นดวยมากที่สุด) 
 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

ดานวิทยาศาสตรฯ        

(1) นักเรียนรูจักหนวยงานวิจัย/สถาบัน/องคกร ท่ี
พัฒนางานวิจัย หรือนํางานวิจัยไปประยุกตใช
เพ่ิมข้ึน 

104 77 24 1 5 211 4.30 

(2) นักเรียนไดรับขอมลูท่ีชวยในการตดัสินใจศึกษา
ตอหรือการประกอบอาชีพ หรือเปนแนวทางใน
การทําโครงงาน 

78 79 38 10 6 211 4.01 

ดานสังคมศึกษาฯ        

(1) นักเรียนไดรับความรูและสัมผัสบรรยากาศของ
ความเปนไทย 

100 64 38 9 0 211 4.21 

(2) นักเรียนคิดวาสถานท่ีศึกษาดูงานควรคาตอการ
อนุรักษใหชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

102 68 36 5 0 211 4.27 

(3) นักเรียนคิดวาชาติไทยมี ศิลปวัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร/ประเพณี ท่ีควรคาตอการอนุรักษ 

110 63 34 4 0 211 4.32 

(4) นักเรียนจะแนะนําใหคนอ่ืนไปเยี่ยมชมสถานท่ีน้ี 84 80 36 8 3 211 4.11 
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คร้ังที่ 4  ดําเนินการจัดกิจกรรม ระหวางวันที่ 10-16 สงิหาคม 2563 โดยมีหัวขอคลิปวีดีโอและจํานวนนักเรียนเขา
ศึกษาดูงานในหัวขอตาง ๆ ดังตาราง 

ที่ หัวขอคลิปวีดีโอ จํานวนนักเรียนที่เขารวม (คน) 
๑ มาดามรถถัง รถหุมเกราะลอยาง-สอยมาเลา 135 
๒ กบนอกกะลา : กวาจะเปนรถไฟฟาแหงมหานคร 125 
๓ กลวยไม อัญมณีหลากสสีัน 101 
๔ ทัวรโรงงานเลือด บริจาคใหกาชาดแลวไปไหน 222 
๕ กบนอกกะลา: พลาสติกมาจากไหน การผลิตจนถึงการรีไซเคิล 152 
๖ ดาราศาสตร : ศาสตรแหงเบญจรงคและลายน้ําทอง 28 
๗ หองเรียนที่ใหญที่สุดในโลก ฝร่ังเศส พิพิธภัณฑลูฟรและพระราชวังแวรซายส 257 
๘ ตํานานองคพระปฐมเจดีย 206 
๙ ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปญญาไทย 41 

๑๐ ดาราศาสตร : ศาสตรการปนเคร่ืองดินเผา 26 

 การศึกษาดูงานคร้ังที่ 4 ไดผลการประเมินระดับความพึงพอใจดานการดําเนินกิจกรรมเฉลี่ย 4.45 จากมาตรวัด
การประเมินแบบ 5 ระดับ และผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการศึกษาดูงานมีคะแนนเฉลี่ย 4.28 จาก
มาตรวัดการประเมินแบบ 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การประเมินความพึงพอใจดานการดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานคร้ังที่ 1/2563 ไดผลการประเมินอยู
ในระดับเฉลี่ย 4.45 จากมาตรวัดการประเมินแบบ 5 ระดับ ( 1 พึงพอใจนอยที่สุด  4 พึงพอใจมากที่สุด) 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

(1) การประชาสัมพันธกิจกรรม 35 19 11 0 0 65 4.37 
(2) ความสะดวกในการดูงานออนไลนดวย Google 

site 
46 12 7 0 0 65 4.60 

(3) คลิปสถานท่ีศึกษาดูงานมีความนาสนใจ 33 20 11 1 0 65 4.31 

(4) รูปแบบการจดัดูงานแบบออนไลนมีความ
เหมาะสม 

39 20 6 0 0 65 4.51 

 
2) การประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนในการศึกษาดูงานแบบออนไลนดานวิทยาศาสตรฯ และดาน

สังคมศึกษาฯ คร้ังที่ 1/2563 ไดผลการประเมินอยูในระดบัเฉลี่ย 4.28 จากมาตรวัดการประเมินแบบ 5 
ระดับ ( 1 เห็นดวยนอยทีสุ่ด  5 เห็นดวยมากที่สุด) 

หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

ดานวิทยาศาสตรฯ        

(1) นักเรียนรูจักหนวยงานวิจัย/สถาบัน/องคกร ท่ี
พัฒนางานวิจัย หรือนํางานวิจัยไปประยุกตใช
เพ่ิมข้ึน 

36 19 10 0 0 65 4.40 

(2) นักเรียนไดรับขอมลูท่ีชวยในการตดัสินใจศึกษา
ตอหรือการประกอบอาชีพ หรือเปนแนวทางใน
การทําโครงงาน  

30 18 16 1 0 65 4.18 
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หัวขอการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รวม ประเมิน 

ดานสังคมศึกษาฯ        

(1) นักเรียนไดรับความรูและสัมผัสบรรยากาศของ
ความเปนไทย 

28 21 16 0 0 65 4.18 

(2) นักเรียนคิดวาสถานท่ีศึกษาดูงานควรคาตอการ
อนุรกัษใหชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

36 19 10 0 0 65 4.40 

(3) นักเรียนคิดวาชาติไทยมี ศิลปวัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร/ประเพณี ท่ีควรคาตอการอนุรักษ 

34 21 10 0 0 65 4.37 

(4) นักเรียนจะแนะนําใหคนอ่ืนไปเยี่ยมชมสถานท่ีน้ี 25 25 15 0 0 65 4.15 

 
5.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5.3.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพ่ีที่เรียนคณะวิทยาศาสตร 
 หลักการและเหตุผลของความสําเร็จของการสรางแรงบันดาลใจแกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหมีความ
สนใจในอาชีพนักวิจัยเพิ่มข้ึน ซึ่งนักเรียนเกาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสืบสานการเปนนักวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา 
อาทิเชน การเปนนักวิจัยดานการแพทยและสุขภาพ การทํางานวิจัยดานทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม 
(Bioresources & Bioenvironment) และการทํางานวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร การบรรยายประสบการณการทํางานวิจัย
เหลานี้ลวนเปดโลกทัศนใหแกนักเรียนปจจุบัน และรุนพี่ไดถายทอดประสบการณการศึกษาตอตางประเทศแกนักเรียนปจจุบัน 
เพื่อเปดโอกาสทางเลือกใหกับนักเรียนปจจุบันในการเพิ่มโลกทัศนเพื่อพิจารณาเสนทางในการศึกษาตอในอนาคต  

ในการดําเนินการรอบ 12 เดือนนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเชิญรุนพี่ที่ทํางานวิจัยจากหลากหลายสาขามา
บรรยายพิเศษและสรางแรงบันดาลใจแกรุนนอง โดยรายละเอียด ดังตอไปนี้  

ตารางรายละเอียดการจัดบรรยายพิเศษ โดยรุนพ่ีที่เรียนคณะวิทยาศาสตร และการวิจัย 
ลําดับ เร่ือง นักเรียนเกา วันที่ เวลา 

1 นิทรรศการแนะแนวศึกษาตอ  
ป 2562 

นักเรียนเกาจากคณะตาง ๆ 
มารวมจัดนิทรรศการ  
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ม.มหิดล 
2. คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิดี  
ม.มหิดล 

3. คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร  

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  

27 ต.ค. 2562 10.00-15.00 น. 
 
 

2 การศึกษาตอสําหรับการเปน
แพทยนักวิจัย และแพทยศาสตร 
วิศวกรรมชีวการแพทย คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล  

กลุมนักเรียนเกาที่ศึกษาตอ คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล และ 
ศาสตราจารย ดร.นพ.ฉัตรชัย 
เหมือนประสาท  

31 ต.ค. 2562 17.30-19.00 น. 
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ลําดับ เร่ือง นักเรียนเกา วันที่ เวลา 
3 การศึกษาตอประเทศญี่ปุน 

มหาวิทยาลยัคิวชู (Kyushu 
University)  

น.ส.เพ็ญพชร สีลกันตสตู ิ 17 ธ.ค. 2562 17.00-18.00 น. 

4 การศึกษาตอประเทศญี่ปุน 
มหาวิทยาลยัโทโฮคุ (Tohoku 
University)  

นายศุภกฤต วัฒนรังสรรค  11 ก.พ. 2563 17.00-18.00 น. 
 

ผลลัพธจากการจัดบรรยายพิเศษโดยรุนพ่ีที่เรียนคณะวิทยาศาสตร และการวิจัย 
 

ลําดับ เร่ือง ผลลัพธ 
1 การศึกษาตอสําหรับการเปนแพทย

นักวิจัย และแพทยศาสตร วิศวกรรมชีว
การแพทย คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธบิดี ม.มหิดล  

นักเรียน ม.6 ปการศึกษา 2562 ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
คณะแพทยศาสตร จํานวน 10 คน  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรและวศิวกรรมชีวการแพทย จํานวน 7 คน  
2. หลักสูตรแพทยศาสตร จํานวน 3 คน  

2 การศึกษาตอประเทศญี่ปุน มหาวิทยาลัย
คิวชู (Kyushu University)  

นักเรียน ม.6 ปการศึกษา 2562 ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
คณะวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยานและไดรับทุนสนบัสนุน จาก
มหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน  

3 การศึกษาตอประเทศญี่ปุน มหาวิทยาลัย
โทโฮคุ (Tohoku University)  

นักเรียน ม.6 ปการศึกษา 2562 ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
เขามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน  

๑. International Mechanical & Aerospace Engineering 
จํานวน 3 คน  

๒. Advanced Molecular Chemistry จํานวน 1 คน 
๓. Applied Marine Biology จาํนวน 1 คน   

นักเรียนทั้ง 5 คน ไดรับทนุสนบัสนนุคาเลาเรียน และคากินอยู จาก
มหาวิทยาลยั และรัฐบาลญี่ปุน  

4 จัดบรรยาย Session แนะนําการเตรียม
ตัวและการศึกษาตอมหาวิทยาลยัในไทย
และตางประเทศ  

- นักเรียนสนใจเขารวมแตละคร้ังประมาณ 40-80 คน 
- สรางแหลงการเรียนรูจากการบรรยายใน Google Drive เพื่อให

นักเรียนอ่ืน ๆ สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี ้
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ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุนพ่ีท่ีเรียนคณะวิทยาศาสตร 
 
5.3.2 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 การดําเนินการในรอบ 12 เดือนที่ผานมามีการวางแผนไววาจะจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยหนวยงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2563 และไดวางแผนที่จะใหนักเรียนไดลงพื้นที่รับฟงขอมูล รวมถึงลงมือปฏิบัติในหนวยงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินการแตละคร้ัง จะมีสถานที่หรือหนวยงานที่นักเรียนจะลงพื้นที่ทํา
กิจกรรมอยางนอย 2 หนวยงาน ดังนั้น 4 คร้ัง ≥8 หนวยงาน โดยความรับผิดชอบของคณะทํางานกิจกรรมการเรียนรูนอก
หองเรียน แตเนื่องจากสถานการณโรค COVID-19 ในชวงปที่ผานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ทําใหไมสามารถดําเนินการลง
พื้นที่ตามที่วางแผนไวได 
 

หลักฐานเอกสารอางอิง : 
1. รายงานสรุปการศึกษาดงูานภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  
2. รายงานสรุปการจัดกิจกรรม STEM Challenge 2019 
3. รายงานสรุปการจัดกิจกรรม MWIT Science Fair 2020 
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องคประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 2.1  นโยบายสาํคัญหรือเรงดวนของรัฐบาลหรือภารกิจรัฐมนตรีรักษาการมอบหมาย 
2.1.1 รอยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกินเกณฑข้ันต่ําทีโ่รงเรียนกําหนด  (น้ําหนกัรอยละ 5) 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณถูกจัดตั้งข้ึนใหมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการสรางระบบของประเทศที่

จะเติมเต็มศักยภาพเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนให
บรรลุตามเปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  โดยเฉพาะ  สําหรับกิจกรรมจิตอาสามีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อ
พัฒนาลักษณะนิสัยของการเปนผูให  สรางภาวะผูนํา  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม ชวยทํานุบํารุง
สาธารณสถาน  เกิดการเรียนรูและเขาใจสภาพปญหาของสังคม และมีจิตมุงมั่นที่จะตอบแทนประเทศชาติ  นักเรียน
จะตองปฏิบัติกิจกรรมตลอด ๓ ป ที่อยูในโรงเรียนโดยมีจํานวนชั่วโมงข้ันต่ําที่นักเรียนตองปฏิบัติ จํานวน ๘๐ ชั่วโมง 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกิน
เกณฑข้ันต่ําที่โรงเรียนกําหนด 
เปาหมาย : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของการเปนผูให ทั้งตอเพื่อน 

พี่นอง ผูดอยโอกาสและสังคมทั่วไป พัฒนาลักษณะนิสัยใหเกิดความหวงแหน เห็นคุณคาและชวยทํานุบํารุงสาธารณสถาน 
เห็นและเขาใจสภาพปญหาของสังคม โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเปนอยูที่แตกตางหลากหลายของคนในสังคมเกิดความ
สํานึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมรวมกัน มีความมุงมั่นและปรารถนาที่จะใชความสามารถของตนเองตอบ
แทนสังคมไทยและแผนดินเกิดตามจุดมุงหมายเฉพาะ ครบทั้ง ๓ ป ของนักเรียนรุนที่ ๒๗ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น   

ผลปรากฏวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เกินเกณฑข้ันต่ําที่นักเรียนตอง
ปฏิบัติตามโรงเรียนกําหนด จํานวน ๒๒๗ คน จาก ๒๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๙ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1 : 

2.1.1.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จบการศึกษาในเดือนมี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางปภากร  วงศศิลปกุล 
2. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย 
 

โทรศัพท :  0-2826-7259 
0-2826-7189 
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องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 3.1  รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน                                             (น้ําหนักรอยละ 5) 
คําอธิบาย : 

กําหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เร่ือง กรอบวงเงินรวม
สําหรับคาใชจายดานบคุลากรสําหรับองคการมหาชน สรุปไดดังนี้ 

(1) เห็นชอบการกําหนดกรอบวงเงินรวมคาใชจายดานบุคลากรฯ ใหไมเกินรอยละ 30 ของแผนการใชจายเงิน
ประจําปใหกับองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงองคการมหาชนทั้งสองประเภทที่จะไดรับการจัดตั้งในภายหลังดวย ยกเวน
องคการมหาชน จํานวน 5 แหง ไดแก 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) 3) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 4) องคการบริหารจัดการกาชเรือน
กระจก (องคการมหาชน) 5) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) กําหนดใหไมเกินรอยละ 32 ของ
แผนการใชจายเงิน และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) กําหนดใหไมเกินรอยละ 60 ของแผนการใช
จายเงิน 

(๒) ใหองคการมหาชนที่มีคาใชจายดานบุคลากรเกินกวากรอบวงเงินรวมคาใชจายดานบุคลากรเมื่อเทียบกับ
แผนการใชจายเงินประจําปที่กําหนดใหม เสนอ กพม. พิจารณาโดยจะตองสงแผนการปรับปรุงคาใชจาย ดานบุคคลากร
เปนเวลา 3 ป เปนขอมูลประกอบดวย เพื่อเปนแนวทางควบคุมคาใชจายของหนวยงานของรัฐ มีใหเปนภาระงบประมาณ
ในระยะยาว 

(๓) กําหนดใหคณะกรรมการองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและองคการมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมรับผิดชอบกํากับการ
ใชทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดสวน
คาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนแตละแหงอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงภารกิจ รายได และเงินทุนสะสมของแตละ
องคการมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิใหมีคาใชจายดานบุคลากรเกินกวาความจําเปนและไมเปนภาระงบประมาณของ
ประเทศ 
สูตรคํานวณ : 

 

 คาใชจายดานบุคลากร X ๑๐๐ 
งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงินประจําป 
(เงินอุดหนุนประจําป + เงินทนุสะสม + รายได) 

 

เงื่อนไข : องคการมหาชนการที่ไดรับการยกเวนกรอบวงเงินคาใชจายดานบุคลากร จาก กพม. ใหยกเลิกและตัดน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดนี้ 

 
นิยาม : 

คาใชจายดานบุคลากร หมายถึง คาใชจายดายบุคลากรที่เปนไปตามสิทธิ์ของบุคคล ไดแก 
1) เงินเดือนและคาจาง 
2) คาสวัสดิการ เชน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เงิน

ประกันชีวิตและสุขภาพ คาตรวจสุขภาพประจําป เงินสมทบจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเงินสงเคราะห
กรณ ี

3) คาตอบแทนผันแปรผูอํานวยการ 
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งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจ มีที่มาของเงินประกอบดวย 

1) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ โดยไมรวมคาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 

๒) เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
ปจจุบัน หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใช
ในปงบประมาณปจจุบัน รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณปจจุบัน 

หมายเหตุ จํานวนเงินของ “เงินทุน” จะไมรวมถึงจํานวนของ “เงินทุน” ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง 

๓) เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก  (๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปน
ตน และ (๒) รายไดอ่ืน ๆ ไดแก ดอกบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตาง ๆ  

หมายเหตุ จํานวนเงินของ “เงินรายได” จะไมรวมถึงจํานวนของ “เงินรายได” ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง 
 
เปาหมาย : 

พิจารณาจากการควบคุมคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนใหอยูภายในกรอบวงเงนิรวมคาใชจายดาน
บุคลากรที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยมีเปาหมายดังนี ้

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- รอยละคาใชจายดานบุคลากร
ไมเกินกรอบวงเงินรวมฯ  
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

รอยละคาใชจายดานบุคลากรไมเกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี

กําหนดและไมสูงกวา งบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร จากสํานักงบประมาณ 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการควบคุมคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนอยู

ภายในกรอบวงเงินคาใชจายดานบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหไมเกินรอยละ 32 ของแผนการใชจายเงิน ดังนี้ 
คาใชจายดานบุคลากร                                          = 92,509,118.17   บาท 
งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงินประจําป     = 335,620,300.00  บาท 
  (เงินอุดหนุนประจําป + เงินทุนสะสม + รายได)           (322.6203+13.00 (ไมรวมงบลงทุน)) 

 

           สูตรคํานวณ : 92,509,118.17 X ๑๐๐ 
335,620,300.00 (ไมรวมงบลงทุน) 

 

                                                                = 27.56 % 
                                                                = 100 คะแนน สูงกวาเปาหมาย      
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1.1 : 
2.1.1.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1.1.2 รายงานผลการใชงบประมาณป 2563  ณ 30 กันยายน 2563 

 
ผูรับผิดชอบตวัชี้วัด :  1. นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 

2. นางสาวเกดสุภา  จนัทนาวิวฒัน 
 

โทรศัพท :  0-2826-7101 
0-2826-7109 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 64 - 

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 3.2  ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการใหบริการขององคการมหาชน 
3.2.1  รอยละความสาํเร็จในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทางวชิาการและวิธีการ 
          จัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือขายทั่วประเทศ 
           (น้ําหนักรอยละ 10) 

คําอธิบาย : 
การพัฒนาองคความรูและวิธีจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนของครูผูสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งครูในระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง  
แนวคิดของการนําครูที่มีประสบการณเก่ียวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน การ

แกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือการดูแลนักเรียนในโรงเรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และนํา
ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนหรือพัฒนากิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งเรียกวา 
Professional Learning Community หรือ PLC เปนที่ยอมรับวามีประสิทธิผลในการพัฒนาวิชาชีพในหนาที่ของครู 

ปจจุบัน ความกาวหนาทางดานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนาไปอยางมาก การประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการ PLC  ไมจําเปนตองพบปะกันโดยตรง (Face to Face) การใชเทคโนโลยีการ
ประชุมทางไกลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถจะทําใหครูผูสอนตางโรงเรียนหรือตางหองเรียนสามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูได 

โดยที่ เหตุผลทาย พรฎ.จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พ.ศ. ๒๕๔๓ เขียนไวชัดเจนถึงการตราพระราช
กฤษฎีกาฯ นี้วา เพื่อใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนตนแบบในการขยายผลองคความรูในการจัดการศึกษาไปยัง
โรงเรียนในลักษณะเดียวกัน อันหมายถึงกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๒ โรงเรียน  

ทุกปงบประมาณที่ผานมา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในการพัฒนากลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลยั จํานวน ๑๒ โรงเรียน ในฐานะโรงเรียนเครือขาย
ของการเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเสมอมา ทั้งในสวนของการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่
จัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูเก่ียวกับองคความรู วิธีจัดการเรียนการสอนและการประเมินการ
เรียนรูของนักเรียน แตสวนใหญจะเปนการพัฒนาในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามเยี่ยมโรงเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะที่มีการพบปะกันโดยตรง (Face to Face) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามเยี่ยมโรงเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะที่มีการพบปะกันโดยตรง (Face to Face) แลว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีแนวคิดเชิง
นวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๒ โรงเรียน ในฐานะ
โรงเรียนเครือขายของการเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ในทํานอง
เดียวกับการประชุมทางไกล (Teleconference) 

ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนระหวาง
ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือขายทั่วประเทศตามตัวชี้วัดนี้ วัดจากความพึงพอใจของครูโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณและครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ โรงเรียน ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ในการเขารวมกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนินการ PLC ทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนผูออกแบบ 
2. ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการ PLC   
3. ความพรอมของเคร่ืองมือหรืออุปกรณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวทิยาลัยทีใ่ชดาํเนนิการ PLC  
4. การมีสวนรวมของบุคลากรกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เขารวมกระบวนการ PLC 
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5. บทบาทของครูโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณในการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในกระบวนการ PLC 
6. ผลงานหรือชิ้นงานทีโ่รงเรียนวิทยาศาสตรจฬุาภรณราชวิทยาลัยสะทอนจากการเขารวมกระบวนการ 

PLC 
เปาหมายการประเมิน : 

 
เปาหมาย 

เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กําหนดแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไวดังนี้  
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะจัดประชุมรวมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อกําหนด

หัวขอ รูปแบบวิธี และชวงเวลาที่เหมาะสม สําหรับการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนตในทํานองเดียวกับการประชุมทางไกล (Teleconference) บน
ฐานความตองการของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2563 

2. ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนตใน
ทํานองเดียวกับการประชุมทางไกล (Teleconference) โดยมีครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 

3. ประเมินผลการนําความรูที่ไดรับจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเนตในทํานองเดียวกับการประชุมทางไกล (Teleconference) และระดับการนํา
ความรูไปปรับใชในชั้นเรียนและประยุกตใชในหนวยงานของตน 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหสถานศึกษาในสังกัดฯ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และ ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 
2563 เปนตนไป ทําใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไมไดดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว ในชวงเดือนตุลาคม 2562 ถึง 
เดือนมีนาคม 2563 
 

การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในชวงเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2563 
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุมรวมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 

โรงเรียน ผานระบบออนไลน เพื่อกําหนดหัวขอ รูปแบบวิธี และชวงเวลาที่เหมาะสม สําหรับการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต  

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเนต (Google Hangout Meet) รวมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง 12 โรงเรียน ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเปนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางครูผูสอน ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ในรายวิชา
เดียวกัน คร้ังละ 1 ชั่วโมง ถึง 1.5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 รายวิชาในเดือนสิงหาคม 2563 และ 
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25 รายวิชาในเดือนกันยายน 2563 มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเปนครูผูสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ รวมทั้งสิ้น 62 คน และ ครูผูสอนของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 64 คน มีกําหนดการประชุม PLC รายละเอียดดังตาราง ดังนี้  

วัน เดือน ป 
ที่จัดประชุม 

ดาน/
สาขาวิชา 

ระดับชัน้ ชื่อรายวิชา หัวขอ 

เดือนสิงหาคม 2563 
16 ส.ค. 63 ชีววิทยา ม.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
19 ส.ค. 63 ม.5 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช   การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ

ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน 
21 ส.ค. 63 ม.4 พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต   การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ

ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน 
26 ส.ค. 63 ฟสิกส ม.6 แสงและฟสิกสยุคใหม  แสง ฟสิกสอะตอม 
27 ส.ค. 63 ม.4 ฟสิกสพ้ืนฐาน  ธรรมชาติของฟสิกส การวัด ความคลาด

เคล่ือน การเคล่ือนท่ีแนวตรง มวล แรง 
กฎการเคล่ือนท่ี 

28 ส.ค. 63 ชีววิทยา ม.4 พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต   แลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการแกปญหา/
พัฒนา : วิธีการหรือเครื่องมือ 

31 ส.ค. 63 ฟสิกส ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร อุณหพลศาสตร
และคล่ืนกล  

สมบัติเชิงกลของสสาร  
อุณหพลศาสตร 

ศิลปศาสตร ม.5 เศรษฐศาสตร เน้ือหาของการเรียนการสอน 
ม.6 ประวัติศาสตรไทย 2 แลกเปล่ียนความรูการจัดกิจกรรมใน

รายวิชา แนวทางและเน้ือหาการสอนใน
หนวยถัดไป  

เดือนกนัยายน 2563 
2 ก.ย. 63 ศิลปศาสตร ม.6 มนุษยกับส่ิงแวดลอม เน้ือหาการเรยีนการสอน 
3 ก.ย. 63 ประวัติศาสตรโลก จุดประสงคการสอน เทคนิค และวิธีการ

จัดการเรียนการสอน  
9 ก.ย. 63 ภาษาอังกฤษ ม.4 - 6 ภาษาอังกฤษ วิธีการจัดการเรียนการสอน เน้ือหา

รายวิชา ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร ม.4 คณิตศาสตร 1 เน้ือหา/วิธีการสอน 
คณิตศาสตร 2 

10 ก.ย. 63 ศิลปศาสตร ม.4 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสําหรับชีวิต หลักสูตร และเทคนิควิธีการสอน 
ชีววิทยา ม.4 - 6  สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 

2562 (การจัดการเรียนการสอน) 
คณิตศาสตร ม.4 - 6  วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน เน้ือหา/วิธีการสอน 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
11 ก.ย. 63 ภาษาไทย ม.4 ภาษาไทย ม.4 - 6 เน้ือหา/วิธีการสอน 

ชีววิทยา ม.4 พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต   นําวิธีการ หรือ เครื่องมือท่ีพัฒนาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนจริง ทบทวน
กระบวนการแกปญหา/พัฒนา   

15 ก.ย. 63 ฟสิกส ม.6 แสงและฟสิกสยุคใหม  ฟสิกสนิวเคลียร 
16 ก.ย. 63 ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร อุณหพลศาสตร

และคล่ืนกล  
คล่ืนกล 
คล่ืนเสียง 

คณิตศาสตร ม.5 คณิตศาสตร 4 เน้ือหา/วิธีการสอน 
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17 ก.ย. 63 ภาษาไทย ม.4 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1   หลักสูตร/แผนฉบับยอ 
ม.5 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 การจัดการเรียนการสอน 

ภาษาไทย ม.6 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน เอกสารประกอบการเรียนท่ีใชรวมกัน จาก
การจัดทําชวงจัดการเรียนการสอนแบบ 
Online 

ฟสิกส ม.4 ฟสิกสพ้ืนฐาน  การเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ 
ชีววิทยา ม.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

นักเรียน 
เทคนิควิธีการสอนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

23 ก.ย. 63 คณิตศาสตร ม.6 สถิติเบ้ืองตน เน้ือหา/วิธีการสอน 
คอมบินาทอริกและ 
ความนาจะเปนเบ้ืองตน 

24 ก.ย. 63 เคมี ม.4 ปริมาณสารสัมพันธ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
สรางส่ือ  
และการวิจัยในชั้นเรียน 

ม.5 จลนศาสตรเคมี 
ม.6 ไฟฟาเคมี 

ภาษาไทย ม.4 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1   การใชส่ือการเรียนการสอน 
30 ก.ย. 63  ชีววิทยา ม.5 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช   การจัดทํา Table of Specifications 

ของการสรางขอสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู
กลางภาค 

3. ความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอน
ระหวางครูผูสอนตามตัวชีว้ัดนี้ วัดจากความพึงพอใจของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและครูกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ โรงเรียน ในการเขารวมกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอิน
เทอรเนต โดยมีผลการประเมนิ คิดเปนรอยละ 80.77 จากการเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

1) ความเหมาะสมของรูปแบบการดําเนนิการ PLC ทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนผูออกแบบ  
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 91.95 

2) ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการ PLC  
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 88.51 

3) ความพรอมของเคร่ืองมือหรืออุปกรณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ใชดําเนินการ PLC ระดับดีข้ึนไป รอยละ 41.95 

4) การมีสวนรวมของบุคลากรกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เขารวมกระบวนการ 
PLC ระดับดีข้ึนไป รอยละ 87.93 

5) บทบาทของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในกระบวนการ PLC 
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.54 

6) ผลงานหรือชิ้นงานที่โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยสะทอนจากการเขารวมกระบวนการ 
PLC  

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุม
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ สงผลใหมีขอจํากัดเร่ืองระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรม ทําใหยังไมมี 
ผลงานหรือชิ้นงานที่โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 โรงเรียน สะทอนจากการเขารวมกระบวนการ PLC 
ดังกลาว 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2.1 : 
3.2.1 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ 

 
ผูรับผิดชอบตวัชี้วัด :  1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7164 
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องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 3.2  ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการใหบริการขององคการมหาชน 
3.2.2 รอยละของนักเรียนที่สมคัรสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชัน้มัธยมมศึกษาปที่ 4 โดยเลือกวิธีการสงเอกสาร 
        การสมัครผานระบบออนไลน     (น้าํหนักรอยละ 10) 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน ที่มี
ความซื่อสัตยมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนผูนําและมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ  

โดยมีการดําเนินการวิจัย วิเคราะห และประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหไดวิธีการคัดกรองที่
โปรงใส ยุติธรรม และเที่ยงตรงตามหลักวิชาการอยางเครงครัด  ในปการศึกษา 2563 ไดมีการนําผลการวิจัยมาใชในการ
ปรับปรุงระบบการสรรหานักเรียนของโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน เพื่อการคัดเลือกนักเรียนเขาเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 ข้ึน ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการรับสมัครแกผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียน โดยในระบบรับสมัครออนไลนสามารถใหผูสมัครเลือกวิธีการที่จะสงหลักฐานการสมัครได 
2 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 อัปโหลดหลักฐานการสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัคร 
วิธีที่ 2 สงเหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย  

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงาน คือจาํนวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเลือกวิธีการอัปโหลดหลักฐานการสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัครออนไลนและสามารถแจงผล
ออนไลนไดตามกําหนด 

 
เปาหมายการประเมิน : 

 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 80 และมีการแจงผลสอบ
ออนไลน 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ 2563 การสรรหาคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปดระบบรับสมัครแบบออนไลน ในเว็บไซต https://admission.mwit.ac.th/ ผูสมัครจํานวน 
21,169 คน สมัครผานระบบรับสมัครออนไลน คิดเปนรอยละ 100 หลังจากสมัครในระบบรับสมัครออนไลนแลว
ผูสมัครตองสงหลักฐานที่ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดได 2 ชองทาง ไดแก 

วิธีที่ 1 อับโหลดหลักฐานการสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัคร พบวามีผูสมัครจํานวน 17,111 คน  
         คิดเปนรอยละ 80.83  
วิธีที่ 2 สงหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย พบวาผูสมัครจํานวน 4,058 คิดเปนรอยละ 19.17  
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ในการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และรอบสอง ในวันที่ 2 มีนาคม 
2563 โรงเรียนประกาศผลแบบออนไลน 2 ชองทาง ไดแก  

(1) เว็บไซตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ https://www.mwit.ac.th/ โดยแนบทั้งประกาศผลการสอบคัดเลือก
รอบแรกและรอบสอง และระบบการคนหารายชื่อแบบรายบุคคลทางเว็บไซต https://oehf4ela.mwit.ac.th/  

(2) Facebook: Mahidol Wittayanusorn school (official) 
จากการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังกลาวขางตน นักเรียน

สวนใหญเลือกวิธีการอัปโหลดหลักฐานการสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัครออนไลน คิดเปนรอยละ 80.83 และมีการแจง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ทางออนไลนไดตามกําหนด 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2.1 : 
3.2.1.1 สรุปหลักฐานการสมัครสอบ/ประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 

2563  
 
ผูรับผิดชอบตวัชี้วัด :  1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

2. นางสุภานนัท  สุจริต 
 

โทรศัพท :  0-2826-7080 
0-2826-7155 

 
 
 
 

https://oehf4ela.mwit.ac.th/
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องคประกอบที่ 4  การตอบสนองตอประชาชน 
ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 4.1  การเผยแพรสารสนเทศผาน web portal   (น้ําหนักรอยละ 5) 
 
คําอธิบาย : 

กําหนดประเมินการเผยแพรสารสนเทศสําคัญขององคการมหาชนเพื่อนําไปใชประโยชน ในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ รวมถึงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานขององคการมหาชนใหที่รูจักและแสดงความโปรงใส ใหสังคม
สามารถตรวจสอบไดผาน web portal โดยแบงขอมูลเปน 3 กลุม ไดแก 

1. ขอมูลทั่วไป (ขอมูลยอนหลังตั้งแตจัดตั้ง - ปจจุบัน) 
1) ขอมูลพื้นฐาน ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ 
2) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ 
3) ขอมูลคณะกรรมการองคการมหาชน 
4) ขอมูลคณะอนุกรรมการองคการมหาชน 
5) โครงสรางองคกรรายชื่อผูบริหาร 

2. ขอมูลเพื่อการบริหาร (ขอมูลยอนหลังตั้งแตจัดตั้ง - ปจจุบัน) 
1) ขอมูลจํานวนบุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
2) ขอมูลเก่ียวกับเงินอุดหนุน รายได และเงินทุนสะสม 
3) ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายบุคลากร งบประมาณประจําป แผนการใชจายเงิน 
4) อัตรากําลัง 
5) โครงสรางเงินเดือนขององคการมหาชน 

3. ขอมูลงานบริการ (ขอมูลยอนหลังตั้งแตจัดตั้ง - ปจจุบัน) 
1) ขอมูลงานบริการขององคการมหาชน 
2) ขอมูลขาวสารและกิจกรรมสําคัญขององคการมหาชน 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากการเผยแพรสารสนเทศผาน web portal ของ
สํานักงาน 
เปาหมาย :  

พิจารณาจากความสาํเร็จของการเผยแพรสารสนเทศสาํคัญขององคการมหาชนผาน web portal ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. โดยใหองคการมหาชนจดัสงขอมูลสําคัญตามรายการขอมูลที่กําหนด โดยจัดทาํใสไฟลแบบฟอรมขอมูล Excel  
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 

เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

องคการมหาชนสงขอมูลสําคัญ
ขององคการมหาชนมายัง

สํานักงาน ก.พ.ร.  
ครบถวนตามรายการทีกํ่าหนด 

(ขอมูลกลุมที่ 1) 

องคการมหาชนสงขอมูลสําคัญ
ขององคการมหาชนมายัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ครบถวน

ตามรายการที่กําหนด 
(ขอมูลกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2) 

องคการมหาชนสงขอมูล
สําคัญขององคการมหาชน

มายังสาํนักงาน ก.พ.ร.  
ครบถวนตามรายการที่
กําหนด (ขอมูลกลุมที่ 1 
กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3) 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. ขอมูลทั่วไป 

1) ขอมูลพ้ืนฐาน กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2533  โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย  
ดร. ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงใน
ขณะนั้น ไดรวมลงนามในโครงการความรวมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีความสนใจและความ
ถนัดทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอกาสเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ
ไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน  โดยเปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุนแรก ในปการศึกษา 2534  และไดใช
สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไรขิงเปนสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งในป พ.ศ. 2538 อาคารเรียนสรางแลวเสร็จจึงไดยาย
มา ณ สถานที่ตั้งในปจจุบัน 
           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณข้ึนเปน
โรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศไทย เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพเปนองคการมหาชน ภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงดานการบริหารและดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขา
อ่ืนที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของโรงเรียน ทําหนาที่ควบคุมดูแลเพื่อใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา  ทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการบริหารจัดการให
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงาน รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป 
           พระราชกฤษฎีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
โรงเรียนในการประกาศไวดังนี ้
           มาตรา 7  ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
           มาตรา 8  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ 
           1)  ดําเนินการเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
           2)  จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน 
           3)  ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
           4)  ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 
ทั้งนี้สามารถดูขอมูลไดที่ลิงค https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ 

 
2) ขอมูลคณะกรรมการองคการมหาชน 

ทั้งนี้สามารถดูขอมูลไดที่ลิงค https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ 
 

3) ขอมูลคณะอนุกรรมการองคการมหาชน 
ทั้งนี้สามารถดูขอมูลไดที่ลิงค https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ 

 
 

https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/
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4) โครงสรางองคกรรายชื่อผูบริหาร 

 
 
2. ขอมูลการบริหาร 

1) ขอมูลอัตรากําลังและบุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
 

ตําแหนง 
กรอบอัตรากําลัง 

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
(ครม.มีมติไมใหเพ่ิมอัตรากําลงั) 

อัตรากําลัง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 

2563 

ผูอํานวยการ 1 1 

รองผูอํานวยการ (3) (2) 

ผูบริหาร (ไมรวม ผอ.และรอง ผอ.) (18) (18) 

ผูเชี่ยวชาญ/ทีป่รึกษา 16 คน.ป 11 

เจาหนาที่ (สายงานวิชาการ) 103 81 
เจาหนาที่ (สายงานสนบัสนุน) 68 64 

ลูกจาง 16 11 

รวม 204 168 
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2) ขอมูลเก่ียวกับเงินอุดหนุน รายได และเงินทุนสะสม 

 

ปงบประมาณ เงินอุดหนุน รายได เงินทุนสะสม 

2554 318.2400 21.8760 18.6820 

2555 328.4977 22.2330 15.7070 

2556 324.9238 22.3031 11.7310 

2557 340.4356 23.5430 8.0663 

2558 342.6737 27.5000 18.8313 

2559 329.8128 12.8300 22.2815 

2560 360.1500 12.8300 14.0909 

2561 346.3362 13.10000 18.6859 

2562 324.1193 13.2320 24.0960 

2563 323.4768 13.0000 48.6150 
 

(ดังรายละเอียดในแบบฟอรมเก็บขอมูล PO) 
 

3) ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายบุคลากร งบประมาณประจําป แผนการใชจายเงิน 
 

ปงบประมาณ คาใชจายดานบุคลากร งบประมาณประจําป แผนการใชจายเงิน 

2554 85.5974 94.5214 358.7980 

2555 81.3889 100.7942 366.4377 

2556 86.7321 106.0065 358.9579 

2557 84.8284 111.6154 372.0449 

2558 84.5515 113.0511 389.0050 

2559 84.2441 116.7686 364.9243 

2560 87.4576 118.2589 387.2849 

2561 95.8367 117.7615 378.1221 

2562 97.1027 114.1151 361.4473 

2563 92.5091 112.8666 385.0918 

                  (ดังรายละเอียดในแบบฟอรมเก็บขอมูล PO) 
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4) โครงสรางเงินเดือนขององคการมหาชน 
 

ตําแหนง/ระดับ ขั้นต่ํา (บาท) ขั้นสูง (บาท) 

รองผูอํานวยการ 62,450 122,000 

ผูชวยผูอํานวยการ/หัวหนาสาขาวิชา/ฝาย 54,150 100,000 

หัวหนางาน 48,000 85,000 

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ตามภาระงานและจาํนวนวันที่มาปฏิบัตงิาน  
แตไมเกินอัตราของรองผูอํานวยการ 

เจาหนาที่ (สายงานวิชาการ) 26,000 82,900 

เจาหนาที่ (สายงานสนบัสนุน) 20,000 74,400 

ลูกจาง 13,500 25,000 

 
 
3. ขอมูลงานบริการ   
           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการใหบริการแกบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปใน 4 เร่ือง  ไดแก 

3.1 การใหบริการขอมูลขาวสาร 
โรงเรียนมีชองทางการสื่อสารกับสาธารณชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เก่ียวกับการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานของโรงเรียน ใน 4 ชองทาง ประกอบดวย  
1) โทรศัพท  หมายเลข 02 826 7000 และ 02 826 7149 

(ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ซ่ึงเปนชวงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4            
ปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดเพิ่มคูสายโทรศัพทในการใหขอมูลขาวสารอีก 9 หมายเลข ไดแก         
02 826 7154-7, 0 2826 7159, 0 2826 7146, 0 2826 7148, 0 2826 7150-1) 

2)  E-mail: school@mwit.ac.th 
3)  ติดตอดวยตนเอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4)  ขอความของ Facebook : mwit.ac.th  
สําหรับในชวงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มีการใหบริการ ทางโทรศัพท  7,382 คร้ัง ทาง

อีเมล 291 คร้ัง  ติดตอดวยตนเอง 148 คร้ัง  และทางขอความ Facebook 1,543 คร้ัง 
3.2 การใหบริการศึกษาดูงาน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก เขาเยี่ยมชมและเรียนรูการบริหาร
จัดการของโรงเรียนในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ และรูปแบบการดําเนินงานขององคการมหาชน รวมทั้ง
ในเร่ืองของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน และผลงานของนักเรียน  โดยผูสนใจสามารถติดตอ
สอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 826 7000 และ 02 826 7149 และสงจดหมายขอเขาศึกษาดูงานไดที่ Fax 
หมายเลข 02 826 7102 หรือทางอีเมล school@mwit.ac.th  

ในชวงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ที่ผานมา มีผูมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ  
จํานวน 314 คน จาก 15 หนวยงาน 
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3.3 การใหบริการวิชาการ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินงานดานการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของ

ประเทศตามพันธกิจของโรงเรียน ในการใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อเปนตนแบบใหกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเนนความเขมขนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
และยังไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในการใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ผานโครงการตาง ๆ  โดยในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2562 -
มีนาคม 2563 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดกิจกรรมใหบริการพิเศษดานการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

-  จัดสงบุคลากรทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เดินทางไปเปนวิทยากรพี่เลี้ยงใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดอบรมของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 และกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เปนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด คร้ังที่ 2/2562  

-  จัดสงบุคลากรทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เดินทางไปเปนวิทยากรพี่เลี้ยงใหคําแนะนําปรึกษา ในการจัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 
2 คร้ังที่ 2/2562 ตามกลุมภูมิภาค โดยมีโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 เปนเจาภาพ และเปนวิทยากรอบรม 

-  จัดประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานในการเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน และโรงเรียนเครือขายขยายผลฯ ในจังหวัด อีก 109 โรงเรียน 
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยไดเชิญผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ (ดานวิชาการ) 
และผูประสานงานหลักของโรงเรียนเขารวมประชุม 

-  จัดอบรมเตรียมความพรอมวิทยากรของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 1 และกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เปนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด คร้ังที่ 1/2563 ผานระบบ
ออนไลน 

-  จัดสงบุคลากรทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เดินทางไปติดตามและใหคําแนะนําในการจัดอบรมของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุน 2 คร้ังที่ 2/2562 ณ โรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ แตละแหง สวนการติดตามและใหคําแนะนําการจัดอบรมของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุาภรณราชวิทยาลัย 
ที่เปนศูนยขยายผลฯ คร้ังที่ 2/2562 นั้น เปนการติดตามผานระบบออนไลน   
                  2) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดกิจกรรมใหบริการพิเศษดานการพัฒนาความรูใหกับโรงเรียน สังกัด สพฐ. 

-  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา ปรับปรุง และจัดทําขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ใหกับบุคลากรครู
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง จํานวน 3 คร้ัง  

     คร้ังที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู การจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การเรียนรู (การทําแผนการเรียนรูฉบับยอ) รายวิชาระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 2 รายวิชา และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 3 รายวิชา เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 

        คร้ังที่ 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา ปรับปรุง และจัดทําขอสอบกลางภาคและ               
ปลายภาคเรียน (การประชุมทําขอสอบ) รายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 5 รายวิชา และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 4 รายวิชา  เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 

       คร้ังที่  3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา ปรับปรุง และจัดทําขอสอบกลางภาคและ               
ปลายภาคเรียน (การประชุมทําขอสอบ) รายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1 รายวิชา  เมื่อวันที่ 
9-10 พฤศจิกายน 2562 
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     -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Professional Learning Community (PLC) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร 
ฟสิกส ชีววิทยา และเคมี ผานระบบ video conference ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 

นอกจากนี้ ผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนไดลงพื้นที่ไปเยี่ยมสังเกตการณและรับฟงขอมูลเชิงวิชาการ
เพื่อรับทราบขอมูลเชิงประจักษ จากโรงเรียนในความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 3 ภูมิภาค ไดแก 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจํานวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน 

3)  การใหบริการความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
     ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ สามารถเปนวิทยากรถายทอด
องคความรูดานวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได  โรงเรียนจึงจัดอบรมความรูทาง
วิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนใหแกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนเปนประจําทุกป 
สําหรับชวงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ไดจัดกิจกรรมการอบรมผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ 15 
สิงหาคม – 20 กันยายน 2563 จํานวน 46 หัวขอ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 597 คน 

3.4 การใหบริการหนังสือรับรอง สําหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 และนักเรียนเกา 
นักเรียนปจจุบันและนักเรียนเกาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว หากมีความประสงคจะขอหนังสือรับรอง

หลักฐานแสดงผลการเรียน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ สามารถยื่นคํารองขอไดที่งานวิชาการ ณ โรงเรียน 
และผานทางไปรษณีย  ชวงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มีผูขอรับบริการทั้งสิ้น 554 คร้ัง  จําแนกเปน
นักเรียนปจจุบัน 528 คร้ัง และนักเรียนเกา 26 คร้ัง 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

4.1.1 ขอมูลแบบฟอรมเก็บขอมูล PO ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
4.1.2 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4.1.3 สวนที่ 2  ขอมูลการบริหารงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4.1.4 สวนที่ 3  ขอมูลงานบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. นางสาวศิริรัตน  ศิริชีพชัยยันต 

2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
 

โทรศัพท :  0-2849-7083 
0-2849-7146 
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องคประกอบที่ 4  การตอบสนองตอประชาชน 
 
 

ตัวชี้วัด 4.2  รอยละความพึงพอใจในการใหบริการใหบริการขององคการมหาชน   (น้าํหนักรอยละ 5) 
 
คําอธิบาย : 

องคการมหาชนจัดตั้งข้ึนเพื่อจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะที่รองรับภารกิจของรัฐในบางประเภทที่ตองการความ
คลองตัวสูงในการบริหารจัดการองคกร องคการมหาชนจึงควรมุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความตองการของผูรับบริการ การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเปนวิธีการ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตอบสนองความคาดหวังและความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปรับปรุงการ
ใหบริการใหมีคุณภาพ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วดันี้ พิจารณาจากรความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการรอยละความพึงพอใจใน
การใหบริการ  ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาผูเรียน  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

 
เปาหมายการประเมิน :  

พิจารณาจากรอยละความพงึพอใจของกลุมเปาหมายตองานบริการขององคการมหาชน โดยมเีปาหมาย ดังนี ้
 

เปาหมาย 
เปาหมายขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

รอยละ 80  
และผานเกณฑการประเมนิ

คุณภาพ รอยละ 50-74.99 

รอยละ 80  
และผานเกณฑการประเมนิ

คุณภาพ รอยละ 75-89.99 

รอยละ 80  
และผานเกณฑการประเมนิ

คุณภาพ ตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
 
เกณฑการประเมินคุณาภาพรายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตองานบริการขององคการ

มหาชน พิจารณา ดงันี ้
1. คุณภาพของการสํารวจ พิจารณาจาก ขนาดตัวอยาง การสุงตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล (รอยละ20) 

1.1 มีการวางแผนและกําหนดระเบยีบวิธีการวิจัยในข้ันตอนการกําหนดประชากรเปาหมย การสุมตัวอยาง 
กําหนดขนาดตวัอยาง การวิเคราะหและแปลผล 

1.2 การกําหนดสุมตัวอยางและจาํนวนตัวอยางใชหลักสถิติ (จํานวนกลุมตัวอยาง 10-25%) 
1.3 การสุมตัวอยางใชหลักสถิต ิ
1.4 ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดเพียงพอตอการวิเคราะหมีความถูกตอง และผลการวิเคราะหมีความครบถวน

และถูกตองเปนไปตามหลักสถิต ิ(ไมนอยกวารอยละ 80)  
2. คุณภาพแบบสอบถาม (รอยละ 20) 

2.1 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและเปนคําถามที่
เฉพาะเจาะจงตรงตามเปาหมายของการวิจัย 

2.2 มีการทดลองใชแบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามกอนนําไปใช 
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3. ความนาเชื่อถือของผูสํารวจ เชน เปนหนวยงานทีไ่ดรับข้ึนทะเบียนไวกับศูนยขอมูลทีป่รึกษา 
กระทรวงการคลัง เปนตน (รอยละ 20) 

3.1 เปนหนวยงานทีไ่ดข้ึนทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง หรือเปนบุคคลที่มี
ประสบการณดานการประเมิน 

4. ความครอบคลุมชองผูตอบแบบสาํรวจ (รอยละ 20) 
4.1 สํารวจแบบสอบถามตรงตามกลุมเปาหมาย 
4.2 สํารวจแบบสอบถามครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. งานบริการทีน่ํามาสาํรวจ เชน งานบริการที่เปนภารกิจหลักและงานบริการตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รอยละ 20) 

5.1 งานบริการที่นาํมาสํารวจเปนการสํารวจงานบริการหลกัตามวัตถุประสงคการจัดตั้งหรือตาม
พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2553 : งาน
บริการที่เปนภารกิจหลัก หรืองานบริการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

เงื่อนไข : 
1. องคการมหาชนจัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเก่ียวกับวิธีการสาํรวจ/แบบสอบถามกอนดําเนนิการสํารวจ 
(หามใชวิธีการประเมนิแบบ Top two Box) 

2. ใหองคการมหาชนจัดสงรายละเอียดของงานบริการที่จะสาํรวจและกลุมเปาหมายให อ.กพม. พิจารณาพรอม
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ภายในวนัที่ 25 ตลุาคม 2562 โดยตองเปนงานบริการหลักตามวัตถุประสงคการจัดตั้งหรือตาม
พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูรับบริการและยกระดับคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการทั้งดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดังนี ้

 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. จัดประชุมระดมความคิดเพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสตูรโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ พุทธศักราช 2562  

2. ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปงบประมาณ 2562 
3. ออกแบบและวางแผนเพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปงบประมาณ 2563 แบบ

บูรณาการ มุงสูการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยางมปีระสิทธิภาพ 
 การสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และ
ตรวจรับงานโครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานภายนอกเปนทีป่รึกษาโครงการ 
3. ดําเนินการเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5-6 ปการศึกษา 2563 ผูปกครองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5-6 ปการศึกษา 2563 และครู เจาหนาที่ ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ  
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4. ดําเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ประจาํปการศึกษา 2563 ซึ่งผลการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและการ
ประเมินผลการดําเนนิงานของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2563 ไดรับความพึงพอใจระดบัมาก
ที่สุดในทุกดาน โดยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.80  

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 

4.2.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการดาํเนินงาน โรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ ประจาํปการศึกษา 2562-2563 

4.2.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํรางขอบเขตของงานจาง 
4.2.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป

การศึกษา 2563 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 
2. นางสุภานนัท  สุจริต 
3. นางสาวอรพรรณ  พงศประยูร 
 

โทรศัพท :  0-2849-71080 
0-2849-7155 
0-2849-7157 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน  

 

ตัวชี้วัดที่  5.1  การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว โทรศัพท :  0-2849-7101 

 

คําอธิบาย : 

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหองคการมหาชนไมตองอยูใน

กรอบชองกฎระเบียบราชการเพื่อใหการบริหารงานมีความอิสระ คลองตัว และใหอํานาจหนาที่คณะกรรมการองคการ

มหาชนในการควบคุมดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน อนุมัติ

แผนการลงทุนและแผนการเงนิ ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ คณะกรรมการฯ ควร

ทบทวนบทบาทขององคการมหาชนใหสามารถตอบสนองตอสภาพการณปจจุบันและความตองการของผูรับบริการ 

ประเด็นการประเมินดานการควบคุมดูแลกิจการที่ผานมากําหนดเปนข้ันตอนอยางละเอียดเพื่อเปนแนวทาง

ใหองคการมหาชนนําไปปฏิบติไดถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและแนวปฏิบัติดาน

การควบคุมดูแลกิจการที่เปนสากล เมื่อองคการมหาชนไดคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.6 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ยอมแสดงใหเห็นวาองคการมหาชนมีความเขาใจและมีประสบการณสามารถปฏิบัติ

ไดอยางถูกตองแลว กพม. จึงปรับใหประเมินเฉพาะประเด็นสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2561 เร่ือง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับ

บทบาทของคณะกรรรมการฯ ประกอบกับมีกฎหมายเฉพาะ ที่กําหนดแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ไวชัดเจน เชน พระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561 เปนตน ทั้งนี้ ยังคงรายละเอียดสวนการนําขอมูลสําคัญเผยแพรทางเว็บไซตขององคการมหาชน เพื่อแสดง

ความโปรงใสและตรวจสอบไดในฐานะที่องคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐที่ใชงบประมาณแผนดิน 

 

เปาหมายการประเมิน :  

โรงเรียนมีการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

เกณฑการประเมิน :  

พิจารณาจากความสาํเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชนตามประเด็นที่กําหนด 

รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น คะแนนรวมคิดเปนรอยละ 100 
 

ประเด็นการประเมินความสําเร็จของการกํากับดูแลกจิการ 
นํ้าหนัก  

(รอยละ) 

ผลการดําเนินการ 

ผาน (1) ไมผาน (๐) 

1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเพ่ือ
กําหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8  
 
 

 
 

� 
 2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.

2563-2565) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

7 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียง การบริหารงานบุคคลและการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส) 

(กรณีการบรหิารงานบุคคลจะพิจารณาดวยวาองคการมหาชนมีระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่และผูบริหาร และมีการนําผล

ประเมินเชื่อมโยงกับการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง และการตอสัญญาจาง

งาน) 

15  

(ประเด็นละ 

3 คะแนน) 

 
 
 

 
 

� 

1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดานการเงินและ

รายงานดานภารกิจหลักทุกไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส) โดย

รายงานไดระบุปญหาอุปสรรคทีผ่ลงานไมเปนไปตามเปาหมายและ

ขอเสนอแนะเพ่ือแกไข 

15  
 

 

� 

1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบิกจายงบประมาณตาม

แผนการใชจายเงินทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณ

ไดไมนอยกวารอยละ 96 

15  
 

 

� 

1.5 คณะกรรมการกํากับใหมีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่

กํากับดูแลองคการมหาชนอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

10  � 

1.6 

 

ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจํานวนการ

ประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป 

10  � 

1.7 เว็บไซตขององคการมหาชนมีขอมูลสําคัญครบถวนและเปนปจจุบัน ดังนี ้ 10  � 
 1) ประวัติความเปนมา คําอธบิายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักในปจจุบันการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเส่ียง
สําคัญขององคกร และผลการปฏิบัติงาน ทั้งดานการเงินและภารกิจ
หลัก แผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกร 

 
 
 

   



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นการประเมินความสําเร็จของการกํากับดูแลกจิการ 
นํ้าหนัก  

(รอยละ) 

ผลการดําเนินการ 

ผาน (1) ไมผาน (๐) 

 2) ประวัติของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบดวย (1) อายุ (2) 
วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการทํางาน (4) วัน เดือน ปที่ไดรับการ
แตงต้ังเปนกรรมการ และ (5) ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน (นอกจาก
การเปนคณะกรรมการ) 

   

 3) โครงสรางของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนกุรรมการทุกคณะพรอมทั้งอํานาจหนาที่และอัตราการจาย
เบี้ยประชุม 

   

 4) ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการ    

 5) รายงานงบการเงิน พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

 6) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถามี)    

 7) การจัดซ้ือจัดจาง    

 8) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

 9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน    

 10)  รายงานประจําปที่ผานมา    

1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบคุคลและแบบทัง้คณะ 
และมีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม 
และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่

10 � � 

รวม 100 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเพือ่กาํหนดทิศทางและนโยบายการปฏบิติังาน 
    ขององคการมหาชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
๒) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัตกิาร 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัตกิารประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาทีค่ณะรัฐมนตรีกาํหนด 

เงื่อนไข : 
1) รายละเอียดของแผนเปนไปตามที่สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด 
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการขององคการมหาชนระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 

2565) และรายปกอนจัดสงไปยังสภาพฒันฯ ตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่สภาพฒัน กําหนด 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 129/7/2562 (10 กันยายน 2562) และคร้ังที่ 130/8/2562  

(12 ตุลาคม 2562) ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนารายงานการประชุมคร้ังที ่129/7/2562 และคร้ังที่ 130/8/2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียง  
การบริหารงานบคุคลและการนาํเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานทกุไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส)  
(กรณกีารบริหารงานบคุคลจะพจิารณาดวยวาองคการมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่และ
ผูบริหารและมีการนําผลประเมินเช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และการตอสัญญาจางงาน)  

เงื่อนไข : 
1) การรายงานผลการควบคุมภายในใหมีประเด็นครบถวนตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในตองมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ 

ปญหาอุปสรรคที่ทาํใหการปฏิบตัิงานไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สําคัญ และ
เร่ืองอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เชน ขอตรวจพบ ที่สาํคัญ/โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด/การทุจริต/ความ
เสียหาย เปนตน 

3) เนื้อหาของแผนบริหารความเสีย่งตองครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การกําหนดปจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะหความ
เสี่ยง (ระบโุอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดบัความเสี่ยงในแตละดาน เชน ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง 

4) กรณีการบริหารงานบุคคล หากมีผูครองตําแหนงผูบริหารระดับสูงรองจากผูอํานวยการ 2 ระดบั ตองมีการ
ประเมินผลงานใหครบถวน หากไมมีผูครองตําแหนงผูบริหารระดับสงูรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับไมตอง
ประเมิน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

• การควบคุมภายใน : คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 131/9/2562 (18 พฤศจิกายน 2562) ไดให
ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

• การตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 129/7/2562 (10 กันยายน 2562) และคร้ังที่ 
131/9/2562 (18 พฤศจิกายน 2562) ไดใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• การบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 131/9/2562 (18 พฤศจิกายน 2562) ไดให
ความเห็นชอบประเดน็ความเสีย่ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• การบริหารงานบุคคล : 131/9/2562 (18 พฤศจิกายน 2562) ไดใหความเห็นชอบแผนพฒันาทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามที่โรงเรียนเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวขางตนตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส ดังนี ้
 

 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ควบคุมภายใน 
133/2/2563 

(11 มีนาคม 
2563) 

134/3/2563 
(12 พฤษภาคม 

2563) 

135/4/2563 
(14 กรกฎาคม 

2563) 

 

ความเสี่ยง  

บริหารงานบุคคล -  
 

 
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูครองตําแหนงผูบริหารระดับสงูรองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ นัน้  

ในสวนของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณคือ ตําแหนงรองผูอํานวยการ  ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 
131/9/2562 (18 พฤศจิกายน 2562) ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูประเมิน  และ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลไดเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัตงิานของ
รองผูอํานวยการ ในการประชุมคร้ังที่ 133/2/2563 (11 มีนาคม 2563) 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนารายงานการประชุม คร้ังที่  129/7/2562, 131/9/2562, 133/2/2563, 134/3/2563 และ 
135/4/2563 

 
 
 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏบิัติงานดานการเงินและรายงานดานภารกิจหลักทกุไตรมาส (อยาง
นอยสามไตรมาส) โดยรายงานไดระบุปญหาอุปสรรคที่ผลงานไมเปนไปตามเปาหมายและขอเสนอแนะเพือ่
แกไข 

เงื่อนไข :  การรายงานผลการปฏิบัติงานตองวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ระบุปญหาอุปสรรค 
และแนวทางการแกไข 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

• ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน : คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพจิารณา
รายงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียน และรายงานผลการพิจารณา ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ ตอ
คณะกรรมการเปนรายไตรมาส 

• ผลการปฏิบัติงานดานภารกิจหลัก : ภารกิจหลักของโรงเรียน ไดแก การสรรหาและคัดเลือกนกัเรียน   
การจัดการเรียนการสอน  และการใหบริการพิเศษทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนไดรายงานผลการดาํเนินงาน
ดังกลาวตอคณะกรรมการเปนระยะ ๆ และเปนรายไตรมาส  โดยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนไดรายงานถึงการดําเนนิการและการเตรียมการภายในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค 
COVID19 ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานหลักของโรงเรียนดวย 

 

 การเงิน ภารกิจหลัก 
ไตรมาสที่ 1 คร้ังที่ 133/2/2563   

(11 มีนาคม 2563) 
คร้ังที่ 132/1/2563 (14 มกราคม 2563) 

- การรับสมัครนักเรียน ป 2563 
คร้ังที่ 133/2/2563 (11 มีนาคม 2563) 

- การคัดเลือกนักเรียน ป 2563 
- มาตรการการปองการการแพรระบาดของเชื้อโรค 

COVID19 
ไตรมาสที่ 2 คร้ังที่ 134/3/2563  

(12 พฤษภาคม 2563) 
คร้ังที่ 134/3/2563 (12 พฤษภาคม 2563) 

- การคัดเลือกนักเรียน ป 2563 
- การดําเนินการและการเตรียมการในสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อโรค COVID19 
- สรุปภาพรวมของภารกิจหลัก 

ไตรมาสที่ 3 คร้ังที่ 136/5/2563  
(15 กันยายน 2563) 

คร้ังที่ 135/4/2563 (14 กรกฎาคม 2563) 
- การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน ป 2564 
- การดําเนินการและการเตรียมการในสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อโรค COVID19 
- สรุปภาพรวมของภารกิจหลัก 

ไตรมาสที่ 4   
 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนารายงานการประชุมคร้ังที ่132/1/2563, 133/2/2563, 134/3/2563, 135/4/2563 
และ 136/5/2563 
 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบกิจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณไดไมนอยกวารอยละ 96 

คําอธิบาย : 
 

 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 X ๑๐  
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการองคการ

มหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององคการมหาชนทีไ่ดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการองคการ
มหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบทุี่มาของเงินประกอบดวย) 

จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนนิงาน คาใชจายโครงการ/เงิน
อุดหนุน คาใชจายอ่ืน คาทีด่ินสิง่กอสรางและคาครุภัณฑ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ 
 
เงื่อนไข :  

1) การคํานวณรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ใหยึดตามแผนการใชจายเงินทีไ่ดรับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ตนป เปนหลัก องคการมหาชน
สามารถปรับแผนการใชจายเงนิได ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณเทานั้น 

2) หากมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินให
นํามาคํานวณเปนผลงานได 

3) กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ ไดผลผลติตามที่กําหนดและมีเงนิเหลือจายใหถือวาผาน
การประเมิน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมีการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน เมื่อสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ บันทึกขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อ
ดําเนินงานตาง ๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง จะมีการผูกพันวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงิน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงินที่ไดมีการใชจายจริงจะทําการ
บันทึกรายจายจริงและยกเลิกการผูกพันที่บันทึกไว ซึ่งผลการใชจายเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ 
100 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

 
 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

= 385,091,800.00  บาท 

หัก งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 18,000,000.00    บาท 

 งบประมาณ คารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร = 4,800,000.00      บาท 

 

 

 

    



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบกิจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ตนปงบประมาณไดไมนอยกวารอยละ 96 

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ที่นํามาคํานวณตามสูตรการคํานวณ = 362,291,800.00 บาท 

 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน รอบ12 เดือน = 239,387,067.35 บาท 

 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 239,387,067.35.x 100 

   362,291,800.00 

  = 66.08 % 

จากผลการเบิกจายตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 
ถึง 30 กันยายน 2563) ซึ่งดาํเนินการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลงหรือสัญญา และมีเงิน
งบประมาณทีป่ระหยัดไดทั้งสิน้   122,904,732.65  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน = 1,524,545.02 บาท 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 4,272,549.88 บาท 

3. กลุมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน = 910,932.91 บาท 

4. กลุมงานบริหารงานทั่วไป = 742,752.13 บาท 

5. กลุมงานบริหารทรัพยากร = 7,886,602.73 บาท 

6. กลุมงานบริหารความสัมพนัธ = 36,926,720.25 บาท 

7. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 1.79 บาท 

8. คาใชจายบุคลากร = 16,905,775.88 บาท 

9. คาใชจายจดัการศึกษารูปแบบนกัเรียนประจํา = 9,035,452.22 บาท 

10. คาสาธารณูปโภค = 1,510,287.61 บาท 

11. รายการครุภัณฑ = 15,367,070.20 บาท 

12. รายการที่ดิน สิ่งกอสราง = 27,822,042.03 บาท 

รวม = 122,904,732.65 บาท 

งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ 2563 ที่นํามา
คํานวณตามสูตรคํานวณ กรณีทีเ่งินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจกหรือโครงการอ่ืนเปน
จํานวนวนเงนิ   122,904,732.65  (362,291,800.00 - 239,387,067.35) 
 

รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 239,387,067.35 x 100 

  239,387,067.35 

 = 100 % 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.4 คณะกรรมการควบคุมใหองคการมหาชนมีการเบกิจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการ คร้ังที่ 134/3/2563 (12 พฤษภาคม 2563)  ไดรับทราบการทบทวนแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โรงเรียนมผีลการใชจายเงินคิดเปนรอยละ 
87.76 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาสที่ 2 และคิดเปนรอยละ 26.07 เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งป 

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID19 ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
โรงเรียน ไมวาจะเปนดานการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนไดปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมสวนใหญเปนแบบ online   นอกจากนี้ ยังมีในสวนของการเขารวมและตอนรับคณะใน
โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ที่โรงเรียนไมสามารถดําเนินการในกิจกรรมสวนนี้ไดเลย  
รวมถึงกิจกรรมการใหบริการวิชาการที่โรงเรียนไดปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม และลดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณของโครงการ 
คํานิยาม : 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หมายถึง วงเงินงบประมาณ
ขององคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่ เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งได รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมา
ใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภทไดแก ๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ 
เปนตน และ ๒) รายไดอ่ืน ๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตาง ๆ  
 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 คาใชจายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ขององคการ
มหาชน 
 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินให
นํามาคํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ ๑๐๐ 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนารายงานการประชุมคร้ังที ่134/3/2563 
(2) แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องคการมหาชน 
(3) รายงานผลการใชงบประมาณป 2563  ณ 30 กันยายน 2563 
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1.5 คณะกรรมการกํากับใหมีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน  
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

เงื่อนไข : 

• เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 
ประกอบดวย 
(1) ผลงานในปที่ผานมา 
(2) คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนไดจัดทาํสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนเสนอตอรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนชิ) ในรูปแบบของคณะทาํงานจัดผลการดําเนินงาน ซึ่ง
แตงตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากนี้ ยังไดเชิญรัฐมนตรีชวยฯ มารวมเปดงาน MWIT Science Fair 2020 ในเดือนมกราคม 2563 
และรวมงานฉลองครบรอบ 30 ปมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  ซึ่งทั้งสองงาน ลวนแตแสดงให
เห็นถึงผลการดําเนนิงานของโรงเรียนในภาพรวมไดอยางชดัเจน  

พรอมทั้ง ไดรายงานและขออนุญาตในการดาํเนินการดานตาง ๆ ของโรงเรียน ในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 ดวย 
 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) คําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานจัดทาํรายงานผลดําเนนิงานรอบ 6 เดอืนของหนวยงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีชวยวากระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนชิ) 

(2) สําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ที่ ศธ 55/483  ลงวนัที่ 4 มิถุนายน 2563 
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1.6 ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ เขารวมประชุม 
รอยละ 80 ขึ้นไป 

เงื่อนไข : 

• กรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายผูแทนเขารวมการประชุมไดไมเกิน 2 คนตอ 1 ตําแหนง 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 คร้ัง  โดยมจีํานวนกรรมการเขารวม
ประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 92.21 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และมีจํานวนกรรมการเขารวมประชุมนอยกวารอย
ละ 80 ของจํานวนกรรมการเพียง 1 คร้ัง  ดังนี ้
 

คร้ังที่ วันที ่ รอยละกรรมการที่เขาประชุม 

130/8/2562 12 ตุลาคม 2562 90.91 

131/9/2562 18 พฤศจิกายน 2562 90.91 

132/1/2563 14 มกราคม 2563 72.73 

133/2/2563 11 มีนาคม 2563 100.00 

134/3/2563 12 พฤษภาคม 2563 100.00 

135/4/2563 14 กรกฎาคม 2563 90.91 

136/5/2563 15 กันยายน 2563 100.00 

 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) สําเนารายงานการประชุม ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.7 เว็บไซตขององคการมหาชนมีขอมูลสําคัญครบถวนและเปนปจจุบัน  

  เว็บไซตขององคการมหาชนมขีอมูลสําคัญครบถวนและเปนปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ประวัติความเปนมา คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลักในปจจุบนั การเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการที่สาํคัญ ความเสี่ยงสาํคัญขององคกร และผลการปฏิบัติงานทั้งดานการเงินและภารกิจหลัก 
แผนยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกร 

2) ประวัติของคณะกรรมการรายบคุคล ประกอบดวย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการทํางาน 
(4) วัน เดือน ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และ (5) ตาํแหนงหนาทีป่จจุบนั (นอกจากการเปน
คณะกรรมการ)   

3) โครงสรางของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ พรอมทั้งอํานาจ
หนาที่และอัตราการจายเบี้ยประชุม 

4) ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการ 
5) รายงานงบการเงิน พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
6) โครงการลงทนุที่สาํคัญ (ถามี) 
7) การจัดซื้อจัดจาง 
8) นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ี 
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชน 
10) รายงานประจาํปที่ผานมา 

 
เงื่อนไข : 

1) ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักตองมีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข 

2) งบการเงิน ตองประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ครบถวน 

3) ขอมูลการขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชนตองเผยแพรครบทุกคร้ังที่มีการเขาประชุม 
4) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชนตองเปนปจจบุัน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดนาํรายละเอียดตาง ๆ ลงในเว็บไซตของโรงเรียน 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

(1) เว็บไซตของโรงเรียน www.mwit.ac.th 
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1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบท้ังคณะ และมีการเปดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม และกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัตหินาที ่

เงื่อนไข : 

• แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบ ทั้งคณะมีเนื้อหา (อยางนอยทีสุ่ด) ดังตอไปนี ้
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบ 
(3) การประชุมของคณะกรรมการ 
(4) การทําหนาที่ของคณะกรรมการ 
(5) ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
(6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานกุารในดานตาง ๆ เชน การสงวาระการ

ประชุมกอนการประชุมความครบถวนของขอมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ความถูกตอง
ของเอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชุม เปนตน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

      N/A 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

- 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 95 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน สวนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor  : 
 
 

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของอาจารยในระดับอุดมศึกษาตอนักเรียน (MWIT) 
คําอธิบาย : 

การสํารวจความพงึพอใจของอาจารยในระดับอุดมศึกษาตอนักเรียน (MWIT) เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
การตอบสนองความคาดหวงัและความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ ในการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีการจัดเตรียมการดําเนนิกิจกรรมระดมความเห็นจากการสัมภาษณผูใชนักเรียน โดยอาจารยมหาวิทยาลัยที่
เปนผูสอนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อาท ิ

1) อาจารยจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
2) อาจารยจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ี
3) อาจารยคณะตาง ๆ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน วิศวกรรมศาสตร ศิลปะศาสตร พาณชิยศาสตรและ

การบัญชี เปนตน 
ซึ่งกิจกรรมระดมความเห็นจากผูใชนักเรียน จํานวนไมเกิน 10 ทาน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เมื่อกาวเขาสูมหาวทิยาลัย โดยประเด็นความคิดเห็นที่ใชในการจัดกิจกรรม
ดังกลาว จะไดจากการจัดประชมุกลุมยอย (Focus Group) ซึ่งเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
เปาหมายการประเมิน : 

ความพึงพอใจของอาจารยในระดับอุดมศึกษาตอนักเรียน (MWIT) รอยละ 70  
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุ สรณ  ประจํ าป งบประมาณ 2562-2563 โดยการจ างหน วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูประเมิน โดยมีประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยในระดับอุดมศึกษาตอนักเรียน (MWIT) 
รวมในโครงการดังกลาวดวย  

เน่ื องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี เกิด ข้ึน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีปรึกษาโครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
ไดจัดทําหนังสือแจงขอปรับแผนดําเนินการสัมภาษณอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูสอนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(อาจารยผูสอนนักเรียน)  

 ท้ังน้ีจากแผนการดําเนินการเดิมคาดวาจะแลวเสร็จในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แตเน่ืองจากสถานการณดังกลาว 
จึงขอปรับเปนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตอการประเมินตัวช้ีวัดน้ีทําใหลาชากวากําหนด 
หลักฐานอางอิงหมายเลข  : 

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2563 

2. หนังสือคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง ปรับเปลี่ยนแผนดําเนนิการสัมภาษณอาจารย
มหาวิทยาลยัที่เปนผูสอนนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ (อาจารยผูใชนักเรียน) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 
2563 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ 
2. นางสุภานนัท  สุจริต 
 

โทรศัพท :  0-2849-7080 
0-2849-7155 
 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ชื่อองคการมหาชน     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    (องคการมหาชน) 
  

1. กลไกการบริหารจัดการเร่ืองรองเรียนภายในและภายนอกขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 
(โปรดกาเครื่องหมาย √) 

หมายเหตุ 
ไมมี มี 

ภายนอก 

 

√ 

- ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล กําหนดใหมี
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองทุกขและวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งลงโทษ 

- คณะกรรมการอุทธรณฯ ชุดปจจุบันเปนชุดรักษาการตามคณะกรรมการบริหารฯ  
- โรงเรียนมีกลองรับความคิดเห็นจากทุกฝาย โดยผูอํานวยการเปนผูรบัผิดชอบกลองรับ

ความคิดเห็นดังกลาว 
- โรงเรียนเปดรับขอรองเรียนทางโทรศัพท โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ติดตอดวย

ตนเอง และขอความบน Facebook รวมถึงทาง Social Media ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถ
เขาถึงและรับรูรายละเอียดตาง ๆ ไดทางเว็บไซตของโรงเรียน 

ภายใน 

 

√ 

 
 

2. จํานวนเร่ืองรองเรียน ขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมดขององคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เร่ืองรองเรียนภายในองคกร เร่ืองรองเรียนภายนอกองคกร 

จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด  
(เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียน 
ท่ีพิจารณายุติแลว (เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด  
(เร่ือง) 

จํานวนเร่ืองรองเรียน 
ท่ีพิจารณายุติแลว (เร่ือง) 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี



รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ขอทักทวงหรือขอสังเกตจากผูสอบบัญชี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 
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. 2563    
  

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. 2562 -2563 


	
	การประเมินองค์การมหาชน

	องค์ประกอบที่
	1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ 
	1.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 โดยเชิญ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ (ที่ดูแลงานด้านวิชาการ) และผู้ประสานงานหลัก รวมจำนวน 3 คนต่อโรงเรียน ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จำนวน 11 โรงเรียน และ 109 โรงเรียนเครือข่าย และผู้แทนจากสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
	1.2 การจัดอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 1/2563 มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงปรับแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
	1.3 ประสานให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณ 
	- สำหรับในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	- ความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด 
	           และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	1.4 ให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ประสานไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของตน จัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียน และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	2.1 การจัดอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 1/2563 มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 และด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงปรับแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
	2.2 ประสานให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณ 
	- สำหรับในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	- ความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด 
	            และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ 
	1.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรม “เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ” ครั้งที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 88 คน ให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม จำนวน 24 คน โดยมีผลการประเมินจากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ 
	1.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 11 โรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด เกี่ยวกับ การจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด  (2) ส่งครูเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ (3) ติดตาม/ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 4,964,696 บาท 
	1.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประสานให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ทั้ง 11 โรงเรียน จัดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของตน เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว อีกทั้ง ให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 11 โรงเรียนจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	1.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ 11 โรงเรียน กรอบวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 โรงเรียนศูนย์ รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 1,034,262 บาท 
	1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จำนวน 109 โรงเรียน ที่ผ่านการพิจารณา กรอบวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อ 1 โรงเรียนเครือข่าย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 20,783,934 บาท
	1.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ ทั้ง 11 โรงเรียนศูนย์ กำหนดวันจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร ครั้งที่ 1 (ช่วงวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งครูสาขาวิชาคณิตศาสต์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่เป็นวิทยากรอบรมสาขาวิชาละ 1 คน ติดตามและร่วมสังเกตการณ์การอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนดกรอบช่วงเวลาการจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ฯ ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 1 มีกำหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้
	2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรม “เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ” ครั้งที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครูที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สาขาวิชาละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม จำนวน 24 คน โดยมีผลการประเมินจากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ 
	2.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 จำนวน 12 โรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ (1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด เกี่ยวกับ การจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด  (2) ส่งครูเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ (3) ติดตาม/ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และ (4) การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 6,879,030 บาท 
	2.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประสานให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ทั้ง 12 โรงเรียน จัดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของตน เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว อีกทั้ง ให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 12 โรงเรียนจัดทำข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และให้จัดส่งข้อเสนอฯ มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อพิจารณา
	2.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนห
	2.5 รือทำปฏิบัติการในโรงเรียนและสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ 12 โรงเรียน กรอบวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 โรงเรียนศูนย์ รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 5,827,887 บาท 
	2.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณาข้อเสนอการขอสนับสนุนงบประมาณความต้องการบำรุงรักษา หรือจัดหาเพิ่มเติม วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนหรือทำปฏิบัติการในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จำนวน 116 โรงเรียน ที่ผ่านการพิจารณา กรอบวงเงิน ไม่เกิน 150,000 บาทต่อ 1 โรงเรียนเครือข่าย รวมวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 16,570,475 บาท
	2.7 โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ กำหนดวันจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร ครั้งที่ 1 (ช่วงวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่เป็นวิทยากรอบรม สาขาวิชาละ 1 คน ติดตามและร่วมสังเกตการณ์การอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ และส่งผู้บริหารระดับหัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการเดินทางไปลงพื้นที่สังเกตการณ์การอบรมและการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนดกรอบช่วงเวลาการจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ฯ ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ครั้งที่ 1 มีกำหนดการจัดอบรมขยายผลฯ ดังนี้




