
 

                                                                                                

 

 

 

รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 (รอบ 12 เดือน)) 
 

 

 

 

 

เสนอ 
 

 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 

รัฐมนตรีกํากับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

 

 

 

โดย 
 

 

รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทํารายละเอียดแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินองคการมหาชน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแบบประเมินองคการมหาชนดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินฯ ฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในกรอบการ

ประเมินผลองคการมหาชน เปนแนวทางในการจัดทํา  

 รายงานผลการประเมินองคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 4 องคประกอบ  ซึ่ง

การประเมินของแตละองคประกอบมีทั้งสิ้น จํานวน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  

องคประกอบ  จํานวนตัวชี้วัด 

องคประกอบที่ 1 : ดานประสิทธิผล 7 

องคประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนนิงาน 3 

องคประกอบที่ 3 : การประเมินศักยภาพในการดาํเนนิงาน 2 

องคประกอบที่ 4 : การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 1 

รวม 13 

 

 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินผลองคการมหาชนฉบับนี้ จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะนํามา

พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปน

พื้นฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 

 

 

 

                   รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

                 กันยายน  2564 



สารบัญ 
 

            หน้า 
ค าน า              ก 
❖ ข้อมูลพื้นฐาน             1 

❖ แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์              3 

❖ ส่วนที่ 1  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และสว่นที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน           4   

❖ ส่วนที่ 3  ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI)                  7          

❖ สรุปผลงานส าคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 9          

❖ สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจากการด าเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        34          

❖ การประเมินองค์การมหาชน : รายละเอียดผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด (องค์ประกอบ 1-4)                

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 

1.1 ตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์จัดตั้งที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์

นโยบายและแผนระดับชาต ิ     

1.1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career   38 

1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน     40 

1.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รบัรางวัลจากการ 

ประกวดในระดบันานาชาติ         41 

1.1.4 จ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน์ตามสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ   44 

1.1.5 ผลส าเร็จของโครงการสร้างแรงบันดาลใจ       47 

1.2 ประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง/นโยบาย 

1.2.1 ผลส าเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู ้

ทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัด สพฐ. ในจังหวัด       54 

1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกินเกณฑ์ขั้นต่ าทีโ่รงเรียนก าหนด 57 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู ้

ทางวชิาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ       59 

2.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดยเลือกวิธีการส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน ์      62 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน       64 



องค์ประกอบที่ 3 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 

3.1  การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดจิิทัลเพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(OPEN DATA) : การบริหารจัดการเรียนการสอน       67 

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

โดยเลือกวิธีการส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน ์      69 
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาดา้นการควบคุมกิจการคณะกรรมการองค์การมหาชน  72  

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี ( Monitoring KPI) :  
1) ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักรียน (MWIT)      94 
2) ระบบการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ในดา้นการวิจัย   96 

❖ กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       99   

❖ จ านวนเร่ืองร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  99   
❖ ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 

หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    100 
❖ ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากบัญชี ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    102 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง พ.ร.ฎ. ขอมูลพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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                 298,226,200.00 บาท 

รายได*                        10,000,000.00 บาท 

เงินทุนสะสม                49,4801,000.00 บาท 

อัตรากําลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  204/165         

คาใชจายดานบุคลากร        94,944,513.54 บาท 

งบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงนิ 

(ประกอบดวย เงินอุดหนนุ + เงินสะสม + รายได) 

                                 302,551,900.00 บาท 

สัดสวนคาใชจายดานบคุลากร 

                                     รอยละ 31.38 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

* หมายเหตุ : โปรดจําแนกท่ีมาของรายได 

รายได : (การดําเนินงาน 8,500,000.00 บาท  และเงินบริจาค 1,500,000.00 บาท)   

คณะกรรมการองคการมหาชน 

กรรมการองคการมหาชน วันที่ไดรับแตงตัง้ วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรรมการ 1. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล 28 พ.ค. 2562 20 ส.ค. 2565 
กรรมการโดยตําแหนง 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ) 
- 27 พ.ค. 2566 

3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นายเดชาภิวฒัน  ณ สงขลา) 
- 27 พ.ค. 2566 

4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(ดร.อัมพร  พินะสา) 
- 27 พ.ค. 2566 

5. ผูอํานวยการสถาบนัสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจาํนงค) 

- 27 พ.ค. 2566 
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วิสัยทัศน 

    เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นําระดบันานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจยัและนักประดิษฐคิดคน 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 ศิลปนาฏ  

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

9. ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช 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  เรอืงเลิศปญญากุล 

1 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2566 
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หมายเหต ุ: ระดบัดี*** เน่ืองจาก  

1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตัวชี้วัดบางตัวยังคงสถานะ N/A ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานท่ีวางไว จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน ทําใหมีผลตอการประเมินและเกิดความลาชากวากําหนด เน่ืองจาก

สถานการณดังกลาว 

 

    สวนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป (monitoring KPI) 

     

ตัวชี้วัด monitor 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

ความพึงพอใจของอาจารยในระดบัอุดมศึกษาตอนักเรียน 

(MWIT) 

รอยละ  

70 

รอยละ  

75 

รอยละ  

80 

     จากการดําเนินกิจกรรมเสวนาและประชุมกลุมยอย (Focus Group) จากผูใชนักเรียนและศิษยเกา พบวา นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความสามารถดานวิชาการเปนท่ีประจักษ อยางไรก็ตามความสามารถดังกลาวไมเพียงพอรองรับการ

เปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรง โดยทักษะท่ีจําเปนตองสงเสริมอยางยิ่ง คือ 

คุณลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน องคกร หรือสังคม เกิดจาก

พฤติกรรมและคุณลักษณะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลอยางมากตอพฤติกรรม แนวคิดและเจตคติของคนในหนวยงาน องคกร 

หรือสังคม กอใหเกิดการพัฒนาและการสรางสิ่งใหม โดยอาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดกิจกรรม

ท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

 

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. 2564 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏบิัตงิาน สวนที่ 2 ตัวชี้วดัประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดบัองคกร* คะแนนรวมถวงนํ้าหนัก ITA**  

ระดับดี *** 76.21 91.83 

 ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล 
ประธานกรรมการองคการมหาชน 

(ผูประเมิน) 
ตุลาคม 2564 
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สวนท่ี 1 : องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวนท่ี 2 ตัวช้ีวัดประกอบการประเมิน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมาย

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น

สูง 
(100 คะแนน) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได

(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

องคประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล (น้ําหนัก รอยละ 40) 

1.1 ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคจัดต้ังท่ีแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ (รอยละ 30) 

1.1.1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอใน

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับ STEM Career 

 

10 ตํ่ากวา 

รอยละ 97 

(<229คน) 

รอยละ 97  

(229คน) 

สูงกวา 

รอยละ 97 

(229คน) 

รอยละ 

97.05 

(230/237 

คน) 

ขั้นสูง  

(100 

(คะแนน) 

10.00 

1.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดาน

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

5 รอยละ 12.71 

(30คน) 

รอยละ 

13.56 

(32คน) 

รอยละ 

14.41  

(34 คน) 

 

รอยละ 

13.92  

(33/237 

คน) 

มาตรฐาน 

(85.59 

คะแนน) 

4.28 

1.1.3  รอยละของจํานวนโครงงานทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดับนานาชาติ 

5 นอยกวา 

66.67 

รอยละ 

66.67  

(2/3 ของ

โครงงานที่สง

เขาประกวด

ทั้งหมด) 

มากกวา 

รอยละ 

66.67  

 

รอยละ 

82.98 

(39/47 

โครงงาน) 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

 

5.00 

1.1.4 จํานวนส่ือการเรียนในรปูแบบวีดีโอคลิป

ออนไลนตามสาระการเรียนรูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู

ดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือขาย

และผูสนใจ 

5 28  

หัวขอ 

30  

หัวขอ 

32 หัวขอ 32  

หัวขอ 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

5.00 

1.1.5 ผลสําเร็จของโครงการสรางแรงบันดาลใจ 

 

5 18  

กิจกรรม 

20  

กิจกรรม 

22 

กิจกรรม+มี

การวัด

ทัศนคติ 

27 กจิกรรม ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

5.00 

1.2 ประเด็นการปฏิรูประเทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวของ/นโยบายสําคัญหรือเรงดวนของรัฐบาล (รอยละ 10) 

1.2.1 ผลสําเร็จของโครงการความรวมมือกับ

โรงเรียนเครือขายในการขยายผลองค

ความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

5 - รอยละ  

80 

สูงกวา 

รอยละ  

≥ 80  

N/A 

 

 

(ทราบผล

เดือน ม.ค.) 

 

N/A 
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ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมาย

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น

สูง 
(100 คะแนน) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได

(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

1.2.2 รอยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมจิต

อาสาเกินเกณฑขั้นตํ่าท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

 

5 รอยละ  

85 

รอยละ  

90 

รอยละ  

95 

รอยละ 

92.37 

มาตรฐาน 

(86.85 

คะแนน) 

4.34 

องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน (น้ําหนัก รอยละ 30) 

2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุมคาในการดําเนินงาน/นวัตกรรม 

2.1.1 รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม 

การแลกเปล่ียนเรียนรู 

องคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการ

เรียนการสอนระหวางครูผูสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

เครือขายท่ัวประเทศ 

13 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 N/A (ทราบผล

เดือน ม.ค.) 

 

N/A 

2.1.2 รอยละของนักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือก

เขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดย

เลือกวิธีการสงเอกสารการสมัครผาน

ระบบออนไลน 

12 ตํ่ากวา 

รอยละ 80.83 

รอยละ 

80.83 

สูงกวา 

รอยละ 

80.83  

รอยละ 

89.00  

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

12.00 

2.2 รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการ

มหาชน 

5 - รอยละคชจ.

ดานบุคลากร

ไมเกินกรอบ

วงเงินรวมฯ 

คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

รอยละคชจ.
ดานบุคลากร
ไมเกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 

คณะรฐัมนตรี
กําหนดและ
คชจ.ดาน

บุคลากรจริงไม
สูงกวา

งบประมาณ 
ทีไดรับการ
จัดสรรจาก

สํานัก
งบประมาณ 

รอยละ 

31.38 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

5.00 

องคประกอบท่ี 3 การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน (น้ําหนัก รอยละ 20) 

3.1 การพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัลเพ่ือ

นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) : การบริหารจัดการและจัดการเรียน

การสอน 

10 มีรายชื่อชุด

ขอมูลที่สัมพันธ

กับ

กระบวนการ

ทํางานตาม

ภารกิจที่เลือก 

ชุดขอมูลมี

คําอธิบาย

ขอมูล 

(Metadata) 

ที่สอดคลอง

ตาม

มาตรฐานที่ 

สพร. กําหนด 

- มีระบบบัญชี

ขอมูล 

- จัดทําขอมูล

เปดที่ถูกจัด

ในหมวดหมู

สาธารณะ

อยางนอย 

รอยละ 50 

98 คะแนน 

(1 ระบบ) 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

10.00 
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ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

เปาหมาย

มาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้น

สูง 
(100 คะแนน) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได

(เทียบจากคา

เปาหมาย) 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

(14 รายการ) 

ทุกชุดขอมูล

ในกระบวน 

การทํางาน 

ของชุด

ขอมูลเปดใน

บัญชีขอมูล

ไดตาม

มาตรฐาน 

คุณลักษณะ

แบบเปด ที่

สพร. 

กําหนด 

3.1.2  การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปน

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 300 350 400 323.78 ขั้นตํ่า 

(61.89 

คะแนน) 

6.19 

องคประกอบท่ี 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนัก รอยละ 10) 

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการ

ควบคุมกิจการของคณะกรรมการองคการ

มหาชน 

10 100 คะแนน  

 

94 คะแนน 94 คะแนน 9.40 

คะแนนรวม 76.21 

สรุปผลการประเมินระดับองคกร* 

(ผลคะแนนยังไมครบทุกตัวชี้วัด) 

ระดับดี 

*** 
 

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 
 
 

*** ระดับดี เน่ืองจาก  

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตัวชี้วัดบางตัวยังคงสถานะ N/A ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานท่ีวางไว จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน ทําใหมีผลตอการประเมินและเกิดความลาชากวากําหนด เน่ืองจากสถานการณ

ดังกลาว 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                                                    

                                                                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 
 - 7 -  

 

 

 

วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค

ที่สอดคลองกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ 

 
 

คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2563-2564 

รายงานผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

 เพ่ือบริหารจัดการและ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน ระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมุงเนน
ความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง 
ดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
1) เปนร.ร.ท่ีจัดการ

เรียนการสอน
วิทยาศาสตรอยาง
เขมขนใหแกนักเรียน
ท่ีมีความสามารถ
เปนพิเศษในทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  เพ่ือ
เปนการเตรียม
พ้ืนฐานสําหรับ
บุคคลท่ีมีคุณภาพสูง
เพ่ือการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใน
การท่ีจะสราง
นักวิชาการอันยอด
เยี่ยมของประเทศ 

2) เปนร.ร.ตนแบบของ
รัฐในการพัฒนาและ
สรางองคความรู
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ
ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1. ความพึงพอใจ

ของอาจารยใน

ระดับอุดมศึกษา

ตอนักเรียน 

(MWIT) 

รอยละ  

70 

รอยละ 

75 

รอยละ  

80 

    เน่ืองดวยสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2019 ที่ทวีความรุนแรง สงผล

กระทบตอแผนการดําเนินงาน

ของที่ปรึกษาในการประเมิน

โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ในคุณภาพการใหบริการและ

การประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ประจําปการศึกษา 

2563 ซ่ึงชวงระยะเวลาในการ

ดําเนินการลาชากวากําหนด 

สงผลใหเวลาในการดําเนินการ

คาบเกี่ยวกันกับชวงเวลาที่ตอง

รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจฯ ประจําปงบประมาณ 

2564   

    ในการน้ี โรงเรียนจึงขอใช

คะแนนผลการประเมินความ

พึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณและประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณประจําป

การศึกษา 2563 (พ.ค.63 - 

เม.ย.64)  (เลมที่ 2) มีผลการ

ประเมินคิดเปนรอยละ 87.20 

จาการดําเนินกิจกรรมเสวนา

และประชุมกลุมยอย (Focus 

Group) จากผูใชนักเรียนและ

ศิษยเกา พบวา นักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณมีความสามารถดาน

วิชาการเปนท่ีประจักษ อยางไร

ก็ตามความสามารถดังกลาวไม

เพียงพอรองรับการเปล่ียนแปลง 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีใน

ปจจุบันท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

และรุนแรง โดยทักษะท่ี

จําเปนตองสงเสริมอยางยิ่ง คือ 

คุณลักษณะเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง (Change Agent) 

เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในหนวยงาน องคกร 

หรือสังคม เกิดจากพฤติกรรม

และคุณลักษณะความเปนผูนํา

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงสงผลอยาง

มากตอพฤติกรรม แนวคิดและ

เจตคติของคนในหนวยงาน 

องคกร หรือสังคม กอใหเกิด

การพัฒนาและการสรางส่ิงใหม 

โดยอาศัยองคความรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

นวัตกรรม เพ่ือใหเกิดกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอสังคม 

สวนท่ี 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป (monitoring KPI) 
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วัตถุประสงค 

การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค

ที่สอดคลองกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ 

 
 

คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2563-2564 

รายงานผลการดําเนินการ

ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

 2. ระบบการ

ติดตามและเก็บ

รวบรวมขอมลู

ศิษยเกาโรงเรียน

มหิดลวิทยา

นุสรณในดาน

การวิจัย 

 จัดทํา

แผนการ

เก็บขอมูล

รวมทั้ง

แผนการ

สรางระบบ 

เก็บรวบรวม

ขอมูลศิษย

เกาได 

รอยละ 50 

ของศิษยเกา

ทั้งหมด 

ในปงบประมาณ 2564 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดทํา

แผนการเก็บรวบรวมขอมูล

รวมและแผนระบบการ

ติดตามนักเรียนเกา 

ดานการวิจัย 

ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

โดยมีแผนการเก็บขอมูล

รวมท้ังแผนการสรางระบบ 
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สรุปผลงานสําคัญขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 โรงเรียนไดดําเนินงานดานภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายในการพัฒนานักเรียน สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ประจักษ  สรุปไดดังนี้ 
 

1. การดําเนินงานตามภารกิจหลกัของโรงเรียน 

1.1 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครและสอบรอบแรก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ป

การศึกษา 2564 ทั้งในสวนของโรงเรียนและดําเนินการใหแกโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 19 แหง  สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 

ชวงเวลา การดําเนินงาน 

1-31 สิงหาคม 2563 รับสมัครนักเรียนที่กําลงัศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ป

การศึกษา 2563 มีนักเรียนสมัครสอบทั้ง 4 โครงการ จํานวน 22,034 คน  ซึ่งเมื่อไดตรวจ

คุณสมบัติแลว มนีักเรียนที่มีสิทธิสอบจํานวน 21,565 คน   

22 พฤศจิกายน 2563 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก  

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

   นักเรียนที่สอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผานการคัดเลอืกรอบแรก จํานวน 601 คน 

20 มีนาคม 2564 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 

- นักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาสอบรอบสอง  จํานวน  591  คน 

- นักเรียนเขาสอบ  จํานวน   534   คน 

- นักเรียนขาดสอบ จาํนวน   57   คน 

ตามแผนเดิมคือ วันที่ 16 มกราคม 2564  แตดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ระลอกใหม ทําใหไมสามารถดําเนินการตามกําหนดการเดิมได โรงเรียนจึงไดเสนอ

ปรับแผนการดําเนนิการใหม เปนวันที่ 20 มีนาคม 2564 

7 เมษายน 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง : นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวจริง  จํานวน  240  คน  

และตัวสาํรอง   240   คน 
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ชวงเวลา การดําเนินงาน 

23-24 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดําเนนิการรับมอบตวันักเรียนที่ผานการคัดเลือกตวัจริง ผานชองทาง online  มีนักเรียนมอบ

ตัว จํานวน 196  คน และกําหนดเรียกตัวสํารองถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับมอบตัว

เปนดังนี ้

 ตัวจริง ตัวสํารอง 
รวม 

กทม. ตจว. รวม กทม. ตจว. รวม 

ชาย 40 60 100 24 31 55 155 

หญิง 20 36 56 7 22 29 85 

รวม 60 96 156 31 53 84 240 
 

 

 สําหรับการดําเนนิการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 4 ป

การศึกษา 2565 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุมคร้ังที่ 140/3/2564 เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2564 เห็นชอบกรอบดําเนนิงาน ดังนี ้

กิจกรรม ชวงเวลา 

รับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 

สอบรอบแรก วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

ประกาศผลสอบรอบแรก วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 
  

1.2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีโรงเรียนจดัใหแกนักเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวย 

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจําเดือน จัดโดยคณะทํางานจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและครูที่ปรึกษาประจาํชั้น จัดกิจกรรมแยกตามหลักคําสอนศาสนาที่นักเรียนนับถือ เดือนละ 1 คร้ัง  

และแยกระดับชั้น ไดแก การสวดมนตแผเมตตา นั่งสมาธิ การพดูคุยเก่ียวกับหลักคําสอนในศาสนาที่ตนนบัถือ  

เปนเวลา 30 นาที จากนั้นกลบัมารวมทั้งระดบัรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต เปนเวลา  

30 นาที  เร่ิมตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน  5 คร้ัง ดังนี้ 

วันที่จัดกิจกรรม ระดับช้ัน หัวขอกิจกรรม 

4 พฤศจิกายน 2563 ม.5  What is Morality? 

5 พฤศจิกายน 2563 ม.6 
Kahoot : ทดสอบความพรอมในการศึกษาตอ ปการศึกษา 2564 

การศึกษาตอในระบบใหม 

12 พฤศจิกายน 2563 ม.4 วางแผนใหชีวิต แคคิดชวีิตก็เปล่ียน 

2 ธันวาคม 2563 ม.5 ความไมประมาท และวินัยนํามาซ่ึงความสุข 

17 ธันวาคม 2563 ม.4 การสํารวจเรื่องคําพูดของตนเองวาไดทํารายจิตใจของเพ่ือนหรอืไม 
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  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับชั้น (กิจกรรม After school) ดูแล รับผดิชอบ และ

บันทึกกิจกรรมตาง ๆ โดยครูหอพัก ครูจิตวิทยาในแตละระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดจัด

กิจกรรมใหกับนักเรียนที่โรงเรียน ดังนี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม ระดับช้ัน หัวขอกิจกรรม 

8 พฤศจิกายน 2563 ม.4 ความสุขใน MWIT 

14 พฤศจิกายน 2563 ม.5 อยูรวมกันอยางไรใหมีความสุข 

14 พฤศจิกายน 2564 ม.6 ความรักกบัวัยรุน 

 

  ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม ทําใหนักเรียนไม

สามารถเขามาเรียนในโรงเรียนได โรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมใหนักเรียน ผานระบบออนไลน ในหัวขอตาง ๆ ดังนี ้

- หลักธรรมและการนําไปใช 

- มารยาทในการรับประทานอาหาร (นานาชาต)ิ 

- บุคคลผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

- การเผยแพรอาหารไทย 

1.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

(1) การฟงบรรยายพิเศษ : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฟงบรรยายพิเศษทั้งในรูปแบบ onsite และ online 

ใหกับนักเรียน จํานวน 15 คร้ัง ซึ่งเปนการบรรยายดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 8 คร้ัง  และดาน

สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและบุคลิกภาพ 7 คร้ัง ดังนี ้
 

วันที่จัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

13 สิงหาคม 2563 COVID-19 ทําใหเราตอง “เรียนรู” 

และ “เปล่ียนแปลง” 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย โอภาส พุทธเจริญ 

หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ศูนยโรคอุบัติใหมดาน

คลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

20 สิงหาคม 2563 พ้ืนที่ของชวีิต คุณเอ สราวุธ เฮงสวัสด์ินักคิด นักเขียน นามปากกา นิ้วกลม 

3 กันยายน 2563 เสนทางสูแพทยนกัวิจัย ศาสตราจารย ดร. นายแพทยฉัตรชัย เหมือนประสาท (นักเรียน

เการุนที่ 7) 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 กันยายน 2563 How to Innovate Innovation คุณจอมทรัพย  สิทธิพิทยา และคุณพัฒนศกัด์ิ เอื้อวิจิตรพจนา 

(นักเรียนเการุนที่ 11) CEO และ Co-Founder จากบริษัท 

Exzy Company Limited 

9 ธันวาคม 2563 

หัวขอ “Commercializing Quantum 

Technology” 

ดร. จิรวัฒน ต้ังปณธิานนท   

MD บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) รุนพ่ี 

MWIT ผูเชี่ยวชาญทางดาน Quantum Technology 
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วันที่จัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย ผูบรรยาย 

หัวขอ “ธุรกิจกับนวัตกรรมในโลก

ดิจิทัล” 

คุณปกรณ ล้ีสกุล 

CEO, Founder-Finema Co., Ltd. นักธุรกิจผูสนใจ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปล่ียนโลก 

29 มกราคม 2564 

(online) 

หัวขอ “การออกแบบหุนยนตที่ทาํงาน

รวมกับมนุษย” 

อ.ดร.รณพีร ชัยเชาวรัตน (นกัเรยีนเการุนที่ 15) อาจารยประจํา

คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หัวขอ “ประยุกต อนุรกัษ” คุณกรกต อารมณดี  นักออกแบบผลิตภัณฑ  

เจาของรางวัลศิลปาธร ประจําป 2560 สาขาออกแบบเชงิ

สรางสรรค และไดรับรางวัล Designer of the year 2008 

จากการนําวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกตเปนงานศิลปะ 

5 กุมภาพันธ 2564 

(online) 

หัวขอ “Fintech Startup & Venture 

Capital: The Journey of the 

Science Student in the 

Business World การเดินทางของ

เด็กวิทยในโลกธุรกิจ” 

คุณภาณุมาชร อนันตชัยวณชิ (MWIT รุนที่ 16) Co-Founder & 

CEO at Flipay, Digital Asset Exchange Gateway 

 หัวขอ “รักษน้ํา รกัษปา รวมรักษา

ส่ิงแวดลอม กบั อเล็กซ เรนเดลล” 

คุณ อเล็กซานเดอร ไซมอน เรนเดลล  นักแสดงท่ีสนใจและ

ทํางานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และทํางานในองคกร 

Environmental Education Centre Thailand (EEC 

Thailand) 

18 มิถุนายน 2564 

(online) 

หัวขอ “เปดโลก มุมมอง ความคดิ 

กับวรรณสิงห ประเสรฐิกุล” 

คุณ วรรณสิงห  ประเสรฐิกุล  พิธีกร  นักดนตรี  นกัคิด นักเขียน  

นักเดินทาง และนักพัฒนาสังคม 

9 กรกฎาคม 2564 

(online) 

หัวขอ “ออกแบบความคิด...คิดอยาง

นักนวัตกรรม” 

ศาสตราจารย ดร. สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ   

อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

 หัวขอ “Data Science for 

Healthcare” 

อาจารย นพ. ชัยวัฒน  ศุภศิลป (ศิษยเการุน 14)  อาจารยประจํา

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ  คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 สิงหาคม 2564 

(online) 

หัวขอ “ถอดรหัสนักวิจัย” ศาสตราจารย ดร. พิมพใจ ใจเย็น  คณบดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมชวีโมเลกุล (BSE)   

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

 หัวขอ “ออกแบบชีวิตวัยเรียนผานคูมือ 

Designing your life” 

คุณเมษ  ศรีพัฒนาสกุล  ผูเชี่ยวชาญดาน Design Thinking  ผู

แปลหนงัสือ Designing Your Life 
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(2) การศึกษาดูงาน : โรงเรียนไดจดักิจกรรมศึกษาดูงานในสถานทีต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ online และ 

onsite จํานวน 5 คร้ัง ดังนี ้

  (2.1) จัดรูปแบบ onsite 1 คร้ัง จํานวน 21 แหง  แบงเปนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี จํานวน 11 แหง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จํานวน 10 แหง    

  (2.2) จัดรูปแบบ online จาํนวน 4 คร้ัง จํานวน 45 เร่ือง โดยแบงเปนดานวทิยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 25 เร่ือง  และดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดี 

จํานวน 20 เร่ือง  
 

วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ สถานท่ีศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ 

 ปการศึกษา 2563  และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

โรงเรียนไดปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งแบบ onsite และ แบบ online ดังน้ี 

13-19 กรกฎาคม 

2563  

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เร่ือง) 

1. เร่ือง กบนอกกะลา “ความลับของกระแสไฟฟา 

การไฟฟานครหลวง” 

2. เร่ือง สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

3. เร่ือง เดินดูครัวกลาง MK : ทําที่เดียวเสิรฟ 700 

สาขา ภายใน 24 ชั่วโมง 

4. เร่ือง กบนอกกะลา “ขยะอิเลก็ทรอนิกส จัดการได” 

5. เร่ือง สุดยอดงานสราง การเดนส บาย เดอะ เบย 

สิงคโปร 

กิจกรรมศึกษาดูงานออไลน (5 เร่ือง) 

1. เร่ือง สุดยอดส่ิงมหัศจรรยนครวัด 

2. เร่ือง ทองเที่ยวพระนคร...พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

3. เร่ือง ลุยสยาม : เรือนไทย ชีวิตความเปนอยู 

แบบไทย 

4. เร่ือง ลุยสยาม : ขาวและชาวนาไทย 

5. เร่ือง ลุยสยาม : ลองเรือประมงพื้นบาน ณ เกาะ

พิทกัษ 

10-16 สิงหาคม 

2563 

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เร่ือง) 

6. เร่ือง มาดามรถถัง รถหุมเกราะลอยาง-สอยมาเลา 

7. เร่ือง กบนอกกะลา : กวาจะเปนรถไฟฟาแหง 

มหานคร 

8. เร่ือง กลวยไม อัญมณีหลากสีสัน 

9. เร่ือง ทัวรโรงงานเลือด บริจาคใหกาชาดแลวไปไหน 

10. เร่ือง กบนอกกะลา : พลาสติกมาจากไหน  

การผลิตจนถึงการรีไซเคิล 

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (5 เร่ือง) 

6. เร่ือง ดาราศาสตร : ศาสตรแหงเบญจรงคและลาย

นํ้าทอง 

7. เร่ือง พิพธิภัณฑลูฟรและพระราชวงัแวรซายส 

8. เร่ือง ตํานานองคพระปฐมเจดีย 

9. เร่ือง ยาหอม หอมกล่ินภูมิปญญาไทย 

10. เร่ือง ดาราศาสตร : ศาสตรการปนเคร่ืองดินเผา 
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วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ สถานท่ีศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ 

1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง 

11. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 

12.  หนวยวิจัยโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้าแบคทีเรีย 

Center for Emerging Bacterial Infections 

(EBI) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. ศูนยเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรฟนฟ ู

สภาวะเส่ือม กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง 

11. พิพธิภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย 

12. ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย 

13. พิพธิภัณฑวัฒนธรรมดอกไม 

14. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 

15. พิพธิภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

16. พิพธิภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย (MOCA) 

17. บานพิพธิภัณฑ (House of Museums) 

18. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

1 ธันวาคม 2563 

(ตอ) 

14. พิพธิภัณฑและศูนยฝกอบรมการแพทยแผนไทย 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 

15. วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

16. สถาบันวิจัยชีววทิยาศาสตรโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

18. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

19. ศูนยวิจัยและหองปฏิบัติการ BART LAB, SMART 

LAB และ BCI LAB ภาควิชาวิศวกรรมการแพทย 

คระวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

20. ภาควิชาคณิตศาสตรและวทิยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

21. ศูนยวจัิยนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. พงษศรีนครศิลาดล 

20. พิพธิภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพพิฒัน 

ในพระบรมมหาราชวัง 

 

4 กุมภาพันธ 

2564 

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (6 เร่ือง) 

22. เร่ือง กบนอกกะลา : เสนทางนมแหงชาติ 

23. เร่ือง หลอดไฟ เปดสวิตซติดความรู 

24. เร่ือง กบนอกกะลา ตอน ปโตรเคมี มีดีกวาที่รู 

25. เร่ือง ดูใหรู : รถลํ้าอนาคต Linear Motor car 

26. เร่ือง ดูใหรู : นวัตกรรมใหม! หมอทอดไมงอเชฟ 

27. เร่ือง โรงงานทําสบูและหอง lab ตรวจสอบสบู : 

สบูทําไมตองถ ู

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (6 เร่ือง) 

21. เร่ือง กบนอกกะลา : ขนมไทย หวานมัน ฉันรักเธอ 

22. เร่ือง เชียงแสน นครแหงตํานาน (spirit of Asia) 

23. เร่ือง กบนอกกะลา : เคร่ืองปนดินเผาไทย ไทยทํา 

ไทยใช ไทยเจริญ 

24. พาเที่ยว จ.ราชบุรี ชมการปนโอง ทีโ่รงงาน 

ผลิตโอง เถาฮงไถ 

25. เร่ือง บุญคุณตนโหนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

26. เร่ือง โรงงานผลิตอาหารตาง ๆ ที่สงขายใหกับ7-11 
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วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรฯ สถานท่ีศึกษาดูงานดานสังคมศึกษาฯ 

9 – 29 สิงหาคม 

2564  

(นักเรียนสามารถ

สะสมชั่วโมงดู

งานไดสูงสุด 8 

ชั่วโมง) 

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (9 เร่ือง) 

28. เร่ือง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศที่นาสนใจซ่ึงอาจ

ทําใหคุณกลวัและทึ่งในเวลาเดียวกนั  

(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง) 

29. เร่ือง เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิวจําเปนไหม  

(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่โมง) 

30. เร่ือง จุลชีพเขยาโลก : โรคซอนโลก 

(PLANETDEMIC) (ไดชั่วโมงดูงาน1.5 ชั่วโมง) 

31. เร่ือง นํ้าลายมนุษย กุญแจแกปญหามะเร็ง 

(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่โมง) 

32. เร่ือง บุกโรงงาน BMW (ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชั่วโมง) 

33. เร่ือง บุกโรงงานครัวซอง (ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 

ชั่วโมง) 

34. เร่ือง อาชพีแหงอนาคต นักวิเคราะหขอมูล 

(ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชัว่โมง) 

35. เร่ือง I AM : Petroleum Engineer วิศวกร

ปโตรเลียม (ไดชั่วโมงดูงาน1.0 ชั่วโมง) 

36. เร่ือง พิพธิภัณฑ Shanghai Science and 

Technology Museum  (ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 

ชั่วโมง) 

กิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน (3 เร่ือง) 

27. เร่ือง ประวัติศาสตรโลก 1,000,000 ป 

(ไดชั่วโมงดูงาน 1.5 ชั่วโมง) 

28. เร่ือง นักพากษสายอา “สุดต่ิง” ไมใชเร่ืองงาย 

(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง) 

29. เร่ือง ลามภาษามือ อาชีพน้ีทําอะไร 

(ไดชั่วโมงดูงาน 0.5 ชั่วโมง) 

30. คลิปวิดีทัศนสําหรับเลือกศึกษาดูงานแบบ 

Virtual Museum โดยพพิิธภัณฑสถานธรรมชาติ

วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกมุารี 

(ไดชั่วโมงดูงาน 3 ชั่วโมง) 

 

(3) กิจกรรมคายวิชาการ : เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงเสริมการเรียนรู 

ในหองเรียนทั้งดานวทิยาศาสตรและศิลปวฒันธรรม  เรียนรูการใชวิทยาศาสตรในชีวติประจาํวนัและวิทยาศาสตรที่

แฝงอยูในภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งรูจักและเขาใจวิถีการดํารงชีวิตของคนในสงัคมที่ตางไปจากสังคมที่ดํารงอยู  

นอกจากนี้ ในการจัดคายวิชาการ โรงเรียนไดจัดในลักษณะการบูรณาการใหมีเนื้อหาความรูผสมผสานทุกวิชา เพื่อ

สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning  

สามารถหาคําตอบหรือแนวทางแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนรูจักทํางานเปนหมูคณะ 

  ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมคายวิชาการ ในเดือนกุมภาพันธ 2564 แตเน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งใหม สงผลใหโรงเรียนตองเล่ือนการจัดกิจกรรม

ดังกลาวออกไปกอนจนกวาสถานการณจะดีขึ้น โดยคาดการณวาจะสามารถจัดกจิกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 
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1.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา : โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อชมุชนและสังคม เขาใจสภาพปญหาและชีวิตความ

เปนอยูที่แตกตางกันในสังคม  กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาทีโ่รงเรียนจัดข้ึน  

  ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงปรับรูปแบบการ

จัดกิจกรรมดังกลาว ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เปนตนมา โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนขออนญุาตปฏิบัติกิจกรรม

พัฒนาจิตอาสาดวยตนเองตามความสนใจ โดยกิจกรรมที่นักเรียนสนใจปฏิบัติแบงออกเปน 3 ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

   - กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม 

   - กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค 

   - กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ไดปรับรูปแลกิจกรรมภายใตชื่อ “อยูบานก็ทาํจิตอาสาได” 

นักเรียนจะตองขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนกอนการปฏิบตัิกิจกรรม เมื่อผูอํานวยการ/ผูทีไ่ดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการอนุญาตการทาํกิจกรรม เรียบรอยแลว นักเรียนจึงปฏิบัติกิจกรรมได  มีนักเรียนขอ

อนุญาตทาํกิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 389 กิจกรรม แบงเปน 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน  272  กิจกรรม 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน  95 กิจกรรม 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน  22 กิจกรรม 

 

  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 นักเรียนขออนุญาตปฏิบตัิติกิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง  

จํานวน 547 กิจกรรม ดังนี้ 

 

ระดับช้ัน ประเภทกิจกรรม จํานวน 

ม.4 กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 

กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค 

3 กิจกรรม 

19 กิจกรรม 

97 กิจกรรม 

ม.5 กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 

กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค 

7 กิจกรรม 

87 กิจกรรม 

258 กิจกรรม 

ม.6 กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 

กิจกรรมประดิษฐสิ่งของบริจาค 

- กิจกรรม 

50 กิจกรรม 

26 กิจกรรม 

       (ขอมูลตั้งแตมีนาคม - มิถุนายน 2564) 
 

  วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 คณะทํางานพัฒนาจิตอาสาขอเชญิชวนนักเรียน จัดกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิี 3 มิถุนายน 2564 

ภายใตโครงการกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน “มแีลวแบงปน” ตามความเหมาะสม โดยเปนการรวบรวม
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สิ่งของอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแตละพื้นที่ โดยใหงดการจัดพิธี

การตาง ๆ และใหดําเนินการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อยางเครงครัด  (โครงการตามคําเชิญชวนจากสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ) มนีักเรียนสนใจเขารวม จํานวน 43  

กิจกรรม ดังนี้ 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4   จํานวน 19 กิจกรรม 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5   จํานวน 21 กิจกรรม 

- ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6   จํานวน   3 กิจกรรม 

 

 ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพฒันาการเรียนรูเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร การพฒันา

โครงการพูดอานเขียนไทย โรงเรียนในโครงการพระราชดาํริ-นาน, ราชบุรี ความรวมมือระหวางสภากาชาดไทย  

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจกัรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบนัอุดมศึกษาฯ นั้น นักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกลุมจิตอาสากาชาด ไดเปนแกนนาํรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ในระดับชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 4-6 จํานวนประมาณ 60 คน  เขารวมกิจกรรมโดยจัดทําสือ่การสอนเพื่อนักเรียนระดับประถมปลาย จําวน 5 

สาระการเรียนรู เพื่อเผยแพรใหกับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริและโรงเรียนอ่ืนที่สนใจ โดยจัดทําในรูปแบบ Link 

ที่สามารถเขาถึงและนาํไปใชไดสะดวก สามารถนาํไปใชในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนได ดังตัวอยางผลงาน 
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1.3 การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  

 ในปการศึกษา 2563 นักเรียนรุนที่ 29 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2563) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 

84 โครงงาน จาํแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี ้

สาขาวิชา จํานวนโครงงาน 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 31 

เคม ี 24 

ฟสิกส 14 

คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 12 

ศิลปศาสตร 3 
 

 โครงงานวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รุนที่ 28 ปการศึกษา 2562 ไดนําเสนอในงานการ

นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (Thailand International Science Fair 2021: TISF 2021) ระหวาง

วันที่ 6-8 มกราคม 2564 

 ในปการศึกษา 2564 นักเรียนรุนที่ 30 (มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2564) มีโครงงานวิทยาศาสตรทั้งสิน้ 

90 โครงงาน จาํแนกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี ้

สาขาวิชา จํานวนโครงงาน 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 30 

เคม ี 27 

คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 16 

ฟสิกส 13 

ศิลปศาสตร 3 

ภาษาตางประเทศ 1 

  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความรวมมือในการทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันกับ National Junior 

College สาธารณรัฐสิงคโปร มาตั้งแตป พ.ศ. 2557  โดยทุกป ทั้งสองโรงเรียนจะมีการประชุมเพื่อเสนอขอบเขต

โครงงานวิจัยในหัวขอที่มีความสนใจรวมกัน ปละประมาณ 2-3 โครงงาน และเร่ิมดําเนินการวิจัยในชวงของเดือน

เมษายน-มีนาคม  สําหรับปการศึกษา 2563 การทําโครงงานรวมกันของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับนักเรียน 

National Junior College มีทั้งหมด 3 โครงงาน ประกอบดวย 

1) โครงงานสาขาวิชาเคมี เร่ือง Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on 

chitosan ของ นางสาวพิมพวุฒิ เนติสุนทร นักเรียนชั้น ม.5/1  นายจิรัฏฐ สตีเฟน ลําเพาพงศ นักเรียนชั้น  

ม.5/9  และ นายสุทธิภัทร จิตรแหง นักเรียนชั้น ม.5/9  มี ดร. ดวงแข ศรีคุณ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน 

2) โค ร ง ง า น ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  เ ร่ื อ ง  The effects of different color spectrum treatment on 

morphology and growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) ของ นายวรัชญะ วัชโรทยางกูร 
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นักเรียนชั้น ม.5/1 นายธนัท รงคบัญฑิต นักเรียนชั้น ม.5/4 และ นายกฤษติธี โชติคราม นักเรียนชั้น ม.5/4  

มี ดร.จิโรจน แสงรัตนประเสริฐ เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน 

3) โครงงานสาขาภูมิศาสตร เร่ือง Observation of Carbon monoxide movement in Bangkok by using 

satellite data ของ นายกษิดิศ วิบูลยเกียรติ์  นักเรียนชั้น ม.5/7  นายจิรฐา รัตนบุษยาพร นักเรียนชั้น  

ม.5/7  และ นายโชติภัทร พรธนมงคล นักเรียนชั้น ม.5/7  มี ดร.สิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ เปนครูที่ปรึกษา

โครงงาน 

 การจัดกิจกรรมจะเปนในรูปแบบของการเดินทางไปทําวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทีโ่รงเรียนของอีกฝาย 

ประมาณ 1 สปัดาห และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลวิจัยผานชองทางตาง ๆ ตลอดทั้งป  แตดวยสถานการณการระบาดของ 

COVID-19 จึงทําใหกิจกรรมตองปรับเปนรูปแบบออนไลนแทน  

 ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการทาํงานรวมกันกับนักเรียน 

National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร ในกิจกรรม MWIT – NJC Collaborative Research Symposium 

2020/2021 ในรูปแบบออนไลน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  

  

1.4 กิจกรรมวิชาการกับตางประเทศ 

  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหกิจกรรมวิชาการ 

กับตางประเทศที่โรงเรียนวางแผนดําเนินการไวตองยกเลิก หรือบางกิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบการเขารวมงาน 

เปนแบบออนไลนแทน ดงันี ้

1.4.1 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอและแขงขันโครงงานระดบันานาชาติ  จํานวน 8  รายการ  ใน 5 ประเทศ 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / ประเทศ 
2 กันยายน 2563 
(รูปแบบออนไลน) 

งาน 2020 e-International Humanities Symposium  
หัวขอการจัดงาน Achieving a Sustainable Future with the Humanities 
สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 1 คน , 1 โครงงาน) 

24-25 ตุลาคม 2563 
(รูปแบบออนไลน) 

The 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2020)   
จัดโดย Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan 
Catholic University, สาธารณรฐัอินโดนีเซีย และ the Center for Young 
Scientists Indonesia (ครู 1 คน, นักเรียน 3 คน, 1 โครงงาน) 

19-22 มกราคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

the 13th International Science Youth Forum Digital (ISYF digital 2021)  
จัดโดย Hwa Chong Institution (นักเรียน 2 คน, 1 โครงงาน) 

6-20 กุมภาพันธ 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021), 
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง  (ครู 1 คน, นักเรียน 4 คน, 2 โครงงาน) 

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

e-IDEX 2021: Innovation, Design, Engineering eXchange จัดโดย Anglo-
Chinese School (Independent) สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 4 คน, 2 โครงงาน) 

20 เมษายน 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

The 22nd International Elementz Fair จัดโดย Anderson Serangoon Junior 
College สาธารณรัฐสิงคโปร (นักเรียน 12 คน, 4 โครงงาน) 

3-6 พฤษภาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

Kolmogorov Readings 2021 จัดโดย The Advanced Education and Science 
Center (AESC) of Moscow State University (Kolmogorov School) กรุงมอส
โค สหพันธรัฐรัสเซีย (ครู 1 คน, นักเรียน 30 คน, 11 โครงงาน) 
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วัน / เดือน / ป กิจกรรม / ประเทศ 
15-16 พฤษภาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

The XXXI International Scientific Student Conference Sakharov Reading 
สหพันธรัฐรสัเซยี (นักเรียน 6 คน, 2 โครงงาน) 

 

1.4.2 กิจกรรม / ประชุม / คายวชิาการดานวทิยาศาสตร และการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / ประเทศ 
14-22 พฤศจิกายน 2563 โครงการ Schools: Partner for the Future (PASCH) ณ เมือง St. Peter Ording 

และ เมือง Göttingen เปลีย่นเปนการจัด workshop ภายในประเทศ ณ โรงแรม 
เจดับบลิว แมริออท พังงา (นักเรียน 2 คน) 

20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

ทุนเรียนคอรสภาษาเยอรมัน German Course at Goethe Institute ท่ีสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเกอเธ กรุงเทพมหานคร (นักเรยีน 1 คน) 

23-25 เมษายน 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

การประชุมนานาชาติเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต (DareCon!) 
(นักเรียน 2 คน) 

6-15 พฤษภาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

คายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน และกิจกรรมอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอม ณ เขาหลัก จังหวัดพังงา (PASCH-Camp) (นักเรียน 1 คน) 

28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม  2564 
(รูปแบบออนไลนก) 

คาย Digital PASCH-MINT Youth Camp เรยีนรูแลกเปลี่ยนดานวิทยาศาสตรดาย
การสื่อสารภาษาเยอรมันรวมกับนักเรียนในตางประเทศ (นักเรยีน 1 คน) 

29 กรกฎาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

The 12th HAS International Symposium ณ Hana Academy Seoul  (นักเรียน 
12 คน / มอบหมายครู 3 คนเปนท่ีปรึกษา) 

 

1.4.3 การสนับสนนุกิจกรรมวิชาการและพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / ประเทศ 
24, 25 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 
2563 

the 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2020) จัดโดย 
Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan Catholic 
University และ the Center for Young Scientists, Indonesia  
(ครูสาขาวิชาฟสิกส 1 คน , รวมนําเสนอผลงาน) 

20-22 พฤศจิกายน 2563 การประชุมผูแทนโรงเรียน ในหัวขอ "การแลกเปลีย่นมุมมองกับโครงการ PASCH และ
เยี่ยมชมคายภาษาเยอรมันโครงการ PASCH จัดโดยสถาบันเกอเธ ประจําประเทศไทย 
ณ โรงแรม JW Marriot จ. พังงา  
(ครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 2 คน, รวมประชุม) 

6-20 กุมภาพันธ 2564 The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021),  
โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง  
(ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 1 คน, รวมนําเสนอผลงาน) 

12-15 มีนาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

The 8th Singapore International Science Challenge (SISC), National Junior 
College, Singapore 
(ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ 1 คน, รวมนําเสนอผลงาน) 
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1.4.4 โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (รูปแบบออนไลน) 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม / สถาบัน / ประเทศ 
จํานวน (คน) 

ครู นักเรียน 

24, 30 มกราคม 2564 

 

จัดขึ้นภายใตชื่อ AACS(Asian Academic and Cultural Sessions) 

2020 ประกอบดวยโรงเรียนจํานวน 4 โรงเรียน ไดแก 

1. Waseda University Honjo Senior High School ประเทศญี่ปุน 

2. Aichi Prefectural Handa Senior High School ประเทศญี่ปุน 

3. National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร 

4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

- 6 

22 มีนาคม 2564 

การนําเสนอโครงงานรวมในงาน MWIT – NJC COLLABORATIVE 

RESEARCH SYMPOSIUM 2020/2021 ระหวาง โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ และ National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร 

5 

นร.ทําโครงงาน (9) 

นร.ที่สนใจทํา

โครงงาน (19) 

26 – 29 เมษายน 2564 
G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 
2 6 

1 – 4 มิถุนายน 2564 Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี 1 10 

2 – 7 กรกฎาคม 2564 
National University of Singapore High School of 

Mathematics and Science , สาธารณรัฐสิงคโปร 
1 12 

12 – 16 กรกฎาคม 

2564 
Korea Science Academy of KAIST, สาธารณรัฐเกาหลี 1 8 

30 กรกฎาคม 2564 National Junior College, สาธารณรัฐสิงคโปร 4 12 

2 – 5 สิงหาคม 2564 Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุน 1 10 

 

1.5 การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดกิจกรรมใหบริการพิเศษดานการขยายผลองคความรูทางวชิาการและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนไปยงัโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด ชวงเดือนตุลาคม 2563 

ถึง มีนาคม 2564 ดังนี ้

1. จัดอบรมเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตร

จุฬาภรณราชวทิยาลัย 11 โรงเรียน และโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 คร้ังที่ 2/2563 ดานคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี 

และชีววทิยา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ในวนัที่ 24 – 25 ตุลาคม 2564  

2. สงบุคลากรทางดานคณติศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เดินทาง

ไปเปนวิทยากรพี่เลี้ยง ใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดอบรมของโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 และ 

กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เปนศูนยขยายผลฯ ใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  

คร้ังที่ 2/2563 ดังนี้ 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   - 22 -  

 
 

ชวงเวลาในการจัดอบรม

ขยายผลฯ 

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รุนท่ี 2 

26 ธ.ค. 2563 จุฬาภรณฯ สตูล (วันท่ี 1) - 

26 - 27 ธ.ค. 2563 จุฬาภรณฯ มุกดาหาร 
ลําปางกัลยาณ ี

อุดมดรณุ ี

9 - 10 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ เชียงราย - 

23 - 24 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ พิษณโุลก สตรศีึกษา 

30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ เลย - 

30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช - 

6 - 7 ก.พ. 2564 
จุฬาภรณฯ ปทุมธานี เบญจมราชรังสฤษฎิ ์

จุฬาภรณฯ บุรีรัมย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 

6 - 7 ก.พ. 2564 
- ตราษตระการคุณ 

- พิชัยรัตนาคาร 

13 - 14 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ ชลบุร ี - 

20 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ สตูล (วันท่ี 2) - 

20 - 21 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ เพชรบุร ี ปทุมเทพวิทยาคาร 

27 - 28 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ ตรัง 
กรรณสูตศึกษาลัย 

เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี

6 - 7 มี.ค. 2564 - นารีนุกูล 

10 – 11 เม.ย. 2564 - อํานาจเจรญิ 
 

 

3. จัดประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงานโครงการสนบัสนนุการขยายผลองคความรู

ทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนย

ขยายผลฯ รุน 1 จํานวน 11 โรงเรียน ผานสื่อออนไลน ในวนัที ่25 ก.พ. 2564 

4. จัดอบรมความรูทางวชิาการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  

ผานสื่อออนไลน ทางดานคณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ เคมี ชีววิทยา และภาษาไทย มบีุคลากรครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษาทั่วไปใหความสนในลงทะเบียนเขารับการอบรม รวมจํานวน 93 คน 
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ชวงเวลาในการจัดอบรม ดาน/สาขาวิชา ช่ือหัวขออบรม 

21 มี.ค. 2564 
วิทยาการคํานวณ ไพทอนสําหรบัผูเริ่มตน ครัง้ที่ 1 
เคมี นาโนเทคโนโลยีสูเคมีเชงิประยุกต 

ชีววิทยา 
บอรดเกม กับ การเรียนรูทางชีววิทยา 

27 มี.ค. 2564 
สัณฐานวทิยาและกายวิภาคศาสตรของส่ิงมีชวีิตในอาณาจักรพืช 

28 มี.ค. 2564 คณิตศาสตร การใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
ภาษาไทย การสรางหองเรียนสรางสรรคดวยการใชกิจกรรมนําการสอน 

 

 

5. จัดกิจกรรมติดตามโรงเรียนศูนยอบรมขยายผล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

วันท่ี รร.ศูนย จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ 

ท่ี โรงเรียนศูนยขยายผลฯ โครงการ 

19 - 20 มิถุนายน 2564 
1 กรรณสูตศึกษาลัย รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

2 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  
(จัดการอบรมแบบ Online)  

รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 

26 - 27 มิถุนายน 2564 
3 

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี  
(จัดการอบรมแบบ Online)  รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 

4 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู 

3 - 4 กรกฎาคม 2564 5 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 

10 - 11 กรกฎาคม 2564 

6 สตรศีึกษา 
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

7 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 

8 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 

รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 9 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 

10 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย 

17 - 18 กรกฎาคม 2564 

11 ปทุมเทพวิทยาคาร รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

12 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 13 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก 

14 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุร ี

31 กรกฎาคม - 1 
สิงหาคม 2564 

15 อํานาจเจรญิ 
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

16 อุดมดรณุ ี

7 - 8 สิงหาคม 2564 

17 ตราษตระการคุณ 
รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

18 ลําปางกัลยาณ ี

19 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุร ี รร.ศูนย จุฬาภรณฯ 

21 - 22 สิงหาคม 2564 20 นารีนุกูล รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

28 - 29 สิงหาคม 2564 21 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 
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วันท่ี รร.ศูนย จัดอบรม
อบรมขยายผลฯ 

ท่ี โรงเรียนศูนยขยายผลฯ โครงการ 

4 - 5 กันยายน 2564 22 เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

11 - 12 กันยายน 2564 23 พิชัยรัตนาคาร รร.ศูนย รุน 2 (สพฐ) 

 

2. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 

 โรงเรียนไดดาํเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามอุดมการณและเปาหมายในการ

พัฒนานักเรียนอยางมปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน  สรุปผลการดําเนนิงานของโรงเรียนดานตาง ๆ 

ดังนี ้

2.1 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการ :   

(1) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2563  

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวชิาการระดับชาติ 

ประจําปพุทธศักราช 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 
ฟสิกส (6) 1 1 - - 
เคมี (6) - 3 - - 
ชีววิทยา (6) 2 3 1 - 
คณิตศาสตร (6) - 4 - - 
ภูมิศาสตร (6) 2 4 - - 
คอมพิวเตอร (6) - - 1 1 
ดาราศาสตร (6) - 2 1 - 

รวม (42) 5 17 3 1 
 

(2) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2563  

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหการจัดการแขงขัน

โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2563 ในบางสาขาวิชามีการยกเลิกการแขงขัน และบางสาขาวชิา

ปรับเปลี่ยนการแขงขันเปนแบบออนไลน ซึ่งมนีักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณไดรับรางวลั ดังนี้  

1) นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย  ไดรับเหรียญทองแดง จากการแขงขัน International Biology 

Olympiad Challenge 2020 แขงขันระหวางวันที่ 7 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

2) นายสิรวชิญ  พงศนคินทร  ไดรับเหรียญทองแดง จากการแขงขัน International Olympiad  

in Informatics 2020 (Online) แขงขันระหวางวนัที่ 13 – 23 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 



รายงานผลการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

                                                                                                    

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  - 25 -  

(3) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ประจําปพุทธศักราช 2564 

นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเขาแขงขันคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกวชิาการระดับชาติ 

ประจําปพุทธศักราช 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สาขาวิชา 
รางวัลท่ีไดรับ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ไดเขารวม 
ฟสิกส (6) กําหนดการแขงขัน ( 3-8 ธ.ค. 64) 
เคมี (6) กําหนดการแขงขัน ( 18-22 ธ.ค. 64) 
ชีววิทยา (6) 2 - - - 
คณิตศาสตร (6) กําหนดการแขงขัน ( 26-30 พ.ย. 64) 
คอมพิวเตอร (6) กําหนดการแขงขัน ( 9-12 ธ.ค. 64) 
ดาราศาสตร (6) กําหนดการแขงขัน ( 6-11 ต.ค. 64) 
โลกและอวกาศ (9) 3 2 1  

รวม (42) 5 2 1 - 
 

(4) การแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ  ประจําปพุทธศักราช 2564 

  นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับรางวัล จากการจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน ดังนี ้

1) นายณชัพล  วงศธนะเกียรติ  ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขัน International Biology 

Olympiad Challenge 2021 รูปแบบออนไลน ระหวางวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2564 

2) นางสาวพชิญา  ปรมาเวศ  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  จากการแขงขัน International 

Economics Olympiad (IEO2021) รูปแบบออนไลน ระหวางวนัที่ 26 กรกฎาคม – 1 

สิงหาคม 2564 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  

2.2.1. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับชาต ิ

กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ 

1. การประกวดผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แหงชาติ คร้ังที่ 1  (The 1st National Science 

Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021) 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธาน ี

โปรแกรมเพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรู (นักเรียน) “SciBEAM: แอปพลิเคชั่น

สงเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรเร่ืองธาตุและสารประกอบใน

ชีวิตประจําวัน” 

- ไดรับรางวัล ที่ 2 (รับโลรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

40,000 บาท) 

- เจาของโครงงาน (ผูพัฒนา): 

 นายพงศภัค นิธิกิจโอฬาร 

 นายศุภกิตติ สรอยน้ํา 

 นายโมกข  วรรธนะโสภณ 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ ์

การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) คร้ังที่ 23 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ 

 โครงงาน เร่ือง “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟงกชั่นเพ่ือการวิเคราะห

ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และคากรดเบส สูการประเมิน

ภาวะเสี่ยงโรคกระดูดพรุน” 

- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ YSC2021 ระดับประเทศ  (ไดรับสิทธิ์

ตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน Regeneron ISEF 2021  

รับโลรางวัล  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท) 

- เจาของโครงงาน (ผูพัฒนา): 

 นายพัฒน   พฤฒิวิลัย 

 นายกฤษฏ์ิ  กสิกพันธุ 

 นายกรวีร  ลีลาอดิศร 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC) คร้ังที่ 23 

 

2.2.2. โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาต ิ

กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
1. The 20th Kolmogorov Readings International 

Science Conference  

 

วันที่ 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 

 นายภาคนิ  เภาวัฒนาสุข 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 น.ส.สถาพร วรรณธนวิจารณ 

- อาจารยที่ปรึกษาพิเศษ : 

 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  เชาววีระประสิทธิ์ 

 นายณัฐชนน สาระธนะ 

 นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
 โครงงาน “Prediction and Selection of anticancer peptide in 

colorectal cancer from Cordyceps militaris peptidome by using 

bioinformatics” 

- ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

- เจาของโครงงาน : 

 น.ส.จริญญากร จันทวรรณกูร 

 น.ส.ภานินนชุ ฉัตรพัฒนศิริ 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางทิพนาถ นอยแกว 

2. 2020 e-International Humanities Symposium  

(e-HIS 2020) 

 

วันที่ 2 กันยายน 2563 (รูปแบบออนไลน) 

โครงงาน “Predicting Saltwater Intrusion and Its Impact on 

Agricultural Land Use Using Geostatistics (Case study: Tha Chin 

River Basin, Central Thailand)” 

- ไดรับรางวัล  SDG-in-Action  (โครงงานที่สามารถนําเสนอวิธีวิจัย

และวิเคราะหขอมูลไดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถสะทอนปญหา

สําคัญที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน) 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวสุเมธา ฟาง 

 นางสาวลภัสรดา องคเทียมสัคค 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร. สิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ 

3. The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021  

(KVIS-ISF 2021) 

 

วันที่ 6-20 กุมภาพันธ 2564 (รูปแบบออนไลน) 

โรงเรียนกําเนิดวิทย จ.ระยอง 

โครงงาน “Catalytic properties of lipase from pumpkin seeds 

(Cucurbita moschata Decne)” 

- ไดรับรางวัล  Best Oral Presentation Award สาขาเคมี 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวพิมพวุฒิ เนติสมุทร 

 นายสิทธิภัทร จิตรแหง 

 นายจิรัฏฐ  สตีเฟน  ลําเพาพงศ 

- อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร. ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงาน “Business model for private companies to invest in 

smart grid electricity system and the utilization of tokenization 

(ICO: Initial Coin Offering) as a way to raise fund” 

- ไดรับรางวัล  Best of Social Inspiration Award สาขา

คณิตศาสตร 

- เจาของโครงงาน : 

นางสาวพิชญา ปรมาเวศ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

ดร. มนสิการ  จันทรสราง 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
4. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ในงาน  

e-IDEX 2021 : Innovation, Design, Engineering 

eXchange 

 

วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน) 

ณ Anglo-Chinese School (Independent)  

สาธารณรัฐสิงคโปร 

โครงงาน “Development of Auto-follow robotics system” 

- ไดรับรางวัล  ConnectBit InfoComm Technology Award  

- เจาของโครงงาน : 

 นายนนทพัฒน นิวัฒนกาญจนา 

 นายพงศปณต สวโรจน 

 นายเมธาสิทธิ ์ ตันศิริ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นายจตุพร  พันตรี 

 นายชาคริต สมานรักษ 

5. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ในงาน 

The 22nd International Elementz Fair (IEF 2021) 

 

วันที่ 20 เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน) 

จัดโดย Anderson Serangoon Junior College  

สาธารณรัฐสิงคโปร 

โครงงาน “Development of colorimetric technique for 

quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper 

complex” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทอง  

- เจาของโครงงาน : 

 นายธาม  สันติลินนท 

 นายจิรายุ  หงสอมตะ 

 นายสถาปนา อาจหาญ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงาน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay 

and nanocellulose for extending fruit shelf-Life” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน  

- เจาของโครงงาน : 

 นายพิชุตม ลือปยะพาณิชย 

 นางสาวกวิสรา รุจิประภากร 

 นางสาวลักษิกา หงสฟองฟา 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 

 โครงงาน “Development of ACE2 expressing mesenchymal stem 

cell extracellular vesicles for future application as SARS-CoV-2-

decoys” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง  

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวกมลนัทธ มหิทธิโรจน 

 นางสาวปทมพร จุลเสนียชร 

 นายวริทธิ์  วงศวิจิตรวณิช 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
 โครงงาน “Synthesis of cellulose from waste materials to produce 

ingredient for bioplastic” 

- ไดรับรางวัล  ประกาศนียบัตร (Certificates of 

Commendation) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายธีรวิชญ ระวังวงศ 

 นายประเมศวร ติ้งสมชัยศิลป 

 นายธีรวัชร  แสงอุไร 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวจตุภรณ สวัสดิ์รักษา 

6. The 21st Kolmogorov Reading International 

Science Conference 

 

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564  

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “Citrate detection in Urine by Colorimetric Paper-based 

Sensor for Screening of Prostate cancer” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทอง (First Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวแพรฟา สุธีวีระขจร 

 นางสาวณัฐณิชา ชนานํา 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธ 

 โครงงาน “Learning efficiency in paper versus electronic note 

taking in high school students” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทอง (First Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายจิรภัทร สุทธิโอภาส 

 นายโชติพิสิฐ อดุลสีหวัตต 

 นายวิริยะ  โอสถนิมิตด ี

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ 

 โครงงาน “Development of alkaline polymer solid electrolyte for 

carbon dioxide battery” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน (Second Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายวริศ  จรัสปรีดาลาภ 

 นายภาวิต  แกวนุรัชดาสร 

 นายวุฒิพงศ จงเจริญสันติ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 

 นายวีรวุฒิ  เทียนขาว 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
 โครงงาน “Prediction of Anti P. acnes peptides from various 

proteases hydrolyzed Riceberry rice bran” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวธนกมล คงสนธ ิ

 นางสาวพรดา มาสุวรรณ 

 นายพรพินิต ประสาทกุล 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางทิพนาถ นอยแกว 

 ดร.ปราโมทย ชํานาญปอ (จากภาควิชาสัตววทิยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 โครงงาน “Synthesis of Water-induced Cellulose-based Shape 

Memory Material from Pineapple Leaves” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายภูริพงษ ลิ้มสุชาต 

 นายชณัฐปกรณ สิรินทรโสภณ 

 นายมหาสมุฎ พุฒทอง 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 

 โครงงาน “Modeling and Simulation of Quad-Band Radio 

Frequencies Energy Harvesting System and Circuits” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายเขมจิรัฎฐ เฮงสวัสดิ ์

 นางสาวอัจฉริยา โรจนบัณฑิต 

 นายภาคนิ  สงศรีบุญสิทธ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ปราณี  ดิษรัฐกิจ 

 ดร.สุทธิวัฒน  หมาดหล ี
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
 โครงงาน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing 

the tilt angle of the back and neck” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (Third Degree Diploma) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายธนาทิตย ประดับไทย 

 นายกันตณัช โภชนะสมบัต ิ

 นายชิษณุพงศ แสงสินธุ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.สมพร  บัวประทุม 

 โครงงาน “The use of tea extracts to extend the expiration date 

of bread” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายวชิรวิทย โพธิ์สุวรรณ 

 นายณภัค  เวชสุรียะกุล 

 นายวุฒิสรรค ปราชญพยนต 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 นางสาวอารีย สักยิ้ม 

 ดร.อรวรรณ ปยะบุญ 

 โครงงาน “Immobilization and catalytic properties of pumpkin 

seed lipase on chitosan” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 

- เจาของโครงงาน : 

 นางสาวพิมพวุฒิ เนติสุนทร 

 นายจิรัฏฐ  สตีเฟน 

 นายสุทธิภัทร จิตรแหง 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงาน “Development of colorimetric technique for 

quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper 

complex” 

- ไดรับรางวัล  เหรียญชมเชย (Honorable Mention Award) 

- เจาของโครงงาน : 

 นายสถาปนา อาจหาญ 

 นายจิรายุ  หงสอมตะ 

 นายธาม  สันตินินนท 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 ดร.ณรงคศักดิ์ ขุนรักษา 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
7. Virtual Regeneron International Science and 

Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021) 

 

วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564 

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟงกชันเพ่ือการวิเคราะหระดับ 

ไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต และคากรดเบส สูการประเมินภาวะ

เสี่ยงโรคกระดูกพรุน” 

- ไดรับรางวัล  ที่ 4  สาขา Biomedical And Health Sciences 

(BMED) : รอบ Grand Award 

- ไดรับรางวัล  The First Award in Life Sciences of $2,000 

from Sigma XI, The Scientific Research Honor Society 

: รอบ Special Award 

- เจาของโครงงาน : 

 นายพัฒฒ  พฤฒิวิลัย 

 นายกฤษฏ์ิ  กสิกพันธุ 

 นายกรวีร  ลีลาอดิศร 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ  รอดพันธุ 
8. The XXXI International Scientific Student 

Conference Sakharov Readings 

 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “Modeling and Simulation of Quad Band Radio 

Frequencies (RF) Energy Harvesting System and Circuits” 

- ไดรับรางวัล  Third Place Award 

เจาของโครงงาน : 

 นายเขมจิรัฎฐ เฮงสวัสดิ ์

 น.ส.อัจฉริยา โรจนบัณฑิต 

 นายภาคนิ  สงศรีบุญสิทธิ ์

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ปราณี  ดิษรัฐกิจ 

 ดร.สุทธิวัฒน หมาดหลี 

 โครงงาน “A Preliminary Study on Leaf Anatomy of Erycibe Roxb. 

in Thailand” 

- ไดรับรางวัล  Special Diploma for a thorough and 

conclusive microscopic study of the leaf anatomy of 

plants of the genus Erycibe 

เจาของโครงงาน : 

 น.ส.พลอยภัสสร ถิรจิตโต 

 น.ส.เบญญาวัธน กองนาวา 

 น.ส.อชิรญา มานิตกุล 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.จิโรจน  แสงรัตนประเสริฐ 

 รศ.ดร.ปวีณา ไตรเพ่ิม  (ภาควิชาพฤกษศาสตร  

   มหาวิทยาลัยมหิดล) 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
9. KSA Science Fair 2021 (KSASF 2021) 

 

วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “Warning system for wrong posture sitting by analyzing 

the tilt angle of the back and neck” 

- ไดรับรางวัล  Advanced Research Award (รางวัลโครงงานที่

ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชา) 

เจาของโครงงาน : 

 นายชิษณุพงศ แสงสินธุ 

 นายกันตณัช โภชนะสมบัต ิ

 นายธนาทิตย ประดับไทย 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.สมพร  บัวประทุม 

 โครงงาน “Fruit-long: ethylene adsorbent sheet from nanoclay 

and nanocellulose for extending fruit shelf-Life” 

- ไดรับรางวัล  Advanced Research Award (รางวัลโครงงานที่

ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชา) 

เจาของโครงงาน : 

 น.ส.กวิสรา  รุจิประภากร 

 น.ส.ลักษิกา หงสฟองฟา 

 นายพิชุตม ลือปยะพาณิชย 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ณุจุฑา  ธรรมสุเมธ 
10. The 2nd International Conference for Student in 

Science and Innovation: ISSI 

 

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “Immobilization and Catalytic Properties of Pumpkin 

Seed Lipase on Chitosan” 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนําเสนอแบบบรรยาย 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนําเสนอแบบโปสเตอร 

เจาของโครงงาน : 

 น.ส.พิมพวุฒิ เนติสุนทร 

 นายสุทธิภัทร จิตรแหง 

 นายจิรัฏฐ  สตีเฟน ลําเพาพงศ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 โครงงาน “Development of colorimetric technique for 

quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper 

complex” 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนําเสนอแบบบรรยาย 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนาํเสนอแบบโปสเตอร 

เจาของโครงงาน : 

 นายจิรายุ  หงสอมตะ 

 นายธาม  สันติลินนท 

 นายสถาปนา อาจหาญ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.ดวงแข  ศรีคุณ 

 ดร.ณรงคศักดิ์ ขุนรักษา 
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กิจกรรม การเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 

 โครงงาน “Prediction of Anti P. acnes peptides from various 

proteases hydrolyzed Riceberry rice bran” 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนําเสนอแบบบรรยาย 

- ไดรางวัล เหรียญทอง  ในการนําเสนอแบบโปสเตอร 

เจาของโครงงาน : 

 นายพรพินิต  ประสาทกุล 

 น.ส.ธนกมล  คงสนธ ิ

 น.ส.นพรดา  มาสุวรรณ 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 อาจารยทิพยนาถ นอยแกว 

 ผศ.ดร.ปราโมทย ชํานาญปน จาก ภาควิชาสตัววทิยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 โครงงาน “Removal and detection of Bisphenol-A by 

environment-friendly processes: two-way benefits from water 

hyacinth for reducing the toxic chemical in the environment” 

- ไดรางวัล เหรียญทองแดง  ในการนําเสนอแบบบรรยาย 

- ไดรางวัล เหรียญเงิน  ในการนําเสนอแบบโปสเตอร 

เจาของโครงงาน : 

 นายณภัทร  แยมยิ่ง 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 

 อาจารยวีรวุฒิ เทียนขาว 

 โครงงาน “Electrospun nanofilter from Zein efficiency as divalent 

cation absorber” 

- ไดรางวัล เหรียญทองแดง  ในการนําเสนอแบบโปสเตอร 

เจาของโครงงาน : 

 น.ส.ฟาใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน 

 นายปาติโมกข สหะพล 

 น.ส.ธีรนาฎ กันตพิทยา 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 อาจารยธัญญรัตน ดําเกาะ 

 ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ  จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11. The 17th International Student Science Fair (ISSF 

2021-Beijing) 

 

วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2564 

รูปแบบออนไลน 

โครงงาน “Rapid Osteoporosis Risk Assessment: Non-Invasive 

Detection Kit of Calcium, Phosphate and pH in Human Sweat” 

- ไดรางวัล Best Presentation Award  สาขา Physics and 

Chemistry 

เจาของโครงงาน : 

 นายกฤษฎ์ิ  กสิกพันธุ 

 นายกรวีร  ลีลาอดิศร 

 นายพัฒฒ  พฤฒิวิลัย 

อาจารยที่ปรึกษา : 

 ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ 
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1.2 ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวมกิจกรรมวิชาการดานอ่ืน ๆ 
 

กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

1. การแขงขัน BBTech Speech Contest 2020  

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◊ รางวัลชนะเลิศ  รับโลรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 10,000 

บาท พรอมทุนศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยชีวีภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา 4 ป 

 - นายธนัท  รงคบัณฑิต 

2. การแขงขัน Young Data Scientist Case Competition 

Season 2 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2564 (ผานโปรแกรมออนไลน ZOOM) 

 

◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

“ทีม : โฮวหยั่นกวอกเพ็งออน ประกันชีวิต” 

-  นายณัชชานน เตชะสุข 

-  นายหรรษลักษณ เสนารักษ 

-  นายปณณ  เลิศจตุรภัทร 

- นายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ 

3. SpaceFIGHT2020 1st Payload Design 2020 

 

วันที่ 18-26 มิถุนายน 2564 (ชวงเวลาในการเปด Vote) 

ประกาศผล วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

รูปแบบออนไลน 

◊ Popular Vote  ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

“ปกกาจู ชั้นเลือกนาย” 

- น.ส.อัจฉริยา โรจนบัณฑิต 

- นายปุณณวิช พงศศรีอัศวิน 

- นายวุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม 

4. The International Mathematical Modeling Challenge 

(IMMC) 2021 

 

รูปแบบออนไลน 

◊ Honorable Mention 

- นายกฤษฎ์ิ กสิกพันธุ 

- นายศิระ ดวงเนตร 

- นายณัฐภูมิ บํารุงชูเกียรติ 

- นายวุฒิสรรค ปราชญพยนต 

อาจารยอมรศรี  อมรวัชรพงศ  ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาการคอมพิวเตอร เปนที่ปรึกษาในการแขงขัน 

 ◊ Honorable Mention 

- น.ส.พิชญา ปรมาเวศ 

- นายณัฐวินทร แยมประเสริฐ 

- นายธนภัทร คลังนาค 

- นายวุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม 

อาจารยอมรศรี  อมรวัชรพงศ  ครูสาขาวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาการคอมพิวเตอร เปนที่ปรึกษาในการแขงขัน 

5. การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : 

บูรพาภาษาไทย คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2564 

◊ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  รับเงินรางวัล 1,500 บาท  

พรอมเกียรติบัตร 

- น.ส.มณสิชา ตั้งศิริภิญโญ 

 

อาจารยปริศนา  พิมดี  ครูสาขาวิชาศิลปะศาสตร เปนครูผูดูแล

นักเรียน 
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กิจกรรม รางวัลท่ีไดรับ 

6. กิจกรรมวิชาการ Sri Aman Environmental and English 

Youth Leadership Online Summit 2021 (SAEYLS2021) 

 

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564 

จัดโดย Sri Aman Girls’ Secondary School  

สหพันธรัฐมาเลเซีย 

รูปแบบออนไลน 

◊ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Short Skit 2nd Runner Up) 

- นายวริศ จรัสปรีดาลาภ 

 

อาจารยปภากร วงศศิลปกุล  หัวหนาสาขาวิชาศิลปศาสตร   

เปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน 

 

สรุปประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงานขององคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรไทย :  

1) การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับชาติ Thailand International Science Fair 2021 เพื่อ

เปนเวทีใหนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณทั้งดานวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Google meet 

2) กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชั้นนําระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน ดังนี ้

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานรวมกันกับนักเรียน National Junior 

College สาธารณรัฐสิงคโปร 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรมผานระบบออนไลนรวมกับโรงเรียน

เครือขาย G.T. (Ellen Yeung) College 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมรวมกับ Seoul Science High 

School สาธารณรัฐเกาหลี 

- จัดอบรมรวมกับ Ritsumeikan High School และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน 

สรางมุมมองเทคโนโลยีในอนาคตใหกับเยาวชนไทย-ญี่ปุน 

- การรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดงาน Thailand International Science Fair ในการ

ประชุมสัมมนา “Education Though Science Fair” 

- จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรมรูปแบบออนไลนรวมกับ

โรงเรียนเครือขาย NUS High School of Mathematics and Science (NUSHS) 

สาธารณรัฐสิงคโปร 

- จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรมรูปแบบออนไลนรวมกับ

โรงเรียนเครือขาย Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหล ี

- จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรมรูปแบบออนไลนรวมกับคณะ

ครูและนักเรียนจาก Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุน 
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2. การบริการพิเศษดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร : 

- จัดอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปประยุกตในการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Google meet ใหกับกลุม ครู สังกัด สพฐ. 

บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

- จัดกิจกรรมขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการ ใน

รูปแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Google meet  ใหกับครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬา

ภรณราชวทิยาลัย 

3. การใหบริการศึกษาดูงาน : 

โรงเรียนปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ที่สนใจศึกษาดูงาน ดานตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Google meet ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การพัฒนาและเสริมศักยภาพนักเรียนและผลงานของนักเรียน  

4. คลิปวีดีโอแนะนําผลงานของโรงเรียน https://www.youtube.com/watch?v=8zmCGrF4iFk 



 
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินองคการมหาชน 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด  

(องคประกอบที่ 1-4) 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 

ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 

 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคจัดตั้งที่แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติ      

      1.1.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่เก่ียวกับ STEM Career   

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  

  
 

เปาหมาย : 

 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

10 ต่ํากวา 

รอยละ 97  (<229 คน) 

รอยละ 97  

(229 คน) 

สูงกวา  

รอยละ 97 (>229 คน) 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในรอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2564 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สาํเร็จการศึกษาชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563 เขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่เก่ียวกับสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร และ

วิทยาศาสตรประยุกต จาํนวน 230 คน จากจํานวนนักเรียนทัง้หมด 237 คน คิดเปนรอยละ 97.05 

ในการนี้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนจํานวน 2 คน เลือกศึกษาตอดาน

สังคมศาสตร ไดแก นิติศาสตร และจิตวิทยา  

นักเรียนจํานวน 5 คน ประสงคศึกษาตอในปการศึกษา 2565 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 : 

1.1.1.1 รายชื่อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

ประยุกต และเทคโนโลย ี

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ 

2. นางสุภานันท  สุจริต 

3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 

 

โทรศัพท :  0-2027-7088 

0-2027-7155 

0-2027-7159 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 

ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.1  ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคจัดตั้งที่แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายและแผนระดับชาติ        

                 1.1.2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน   

คําอธิบาย : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีภารกิจพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ มีการดําเนินการ
จัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูเรียนแบบ Active learner และจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุนให
นักเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนให
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 
เปาหมาย : 

 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

5 รอยละ 12.71 (30 คน) รอยละ 13.56 (32 คน) รอยละ 14.41 (34 คน) 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในรอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2564 มีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่สําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 เขาศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 33 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

237 คน คิดเปนรอยละ 13.92 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 

1.1.2.1 สรุปรายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจาํปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนมหิดล  

 วิทยานสุรณ 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ 

2. นางสุภานันท  สุจริต 

3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 

โทรศัพท :  0-2027-7088 

0-2027-7155 

0-2027-7159 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด  
 

ตัวชี้วัดที่  1.1   ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์จัดตั้งที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรช์าติ  
                     นโยบายและแผนระดับชาติ           

1.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รบัรางวลัจากการประกวดในระดับ 
         นานาชาต ิ

ค าอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์ในการคิด

วิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า การทดลอง การท าวิจัย โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนส่งเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อขอรับทุนในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนน าผลงานไปน าเสนอในการ
ประชุมวิชการต่าง ๆ รวมถึงการประกวดแข่งขันโครงงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
โลกทัศน์ของนักเรียน สร้างความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ ร้อยละของจ านวน
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ โดยเทียบจ านวนโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลกับจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดในระดับ
นานาชาติ 
หมายเหตุ : ค่าเปา้หมายจาก 2 ใน 3 ของจ านวนโครงงานที่สง่เข้าร่วมแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 67 และยังมีปัจจยัขึ้นอยู่กับ  
- เวทีระดับนานาชาติที่จัดขึน้ในแต่ละปี 
- โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- การส่งโครงงานเข้าประกวดขึ้นอยู่กับการจ ากัดจ านวนโครงงานของเวทีนั้น ๆ เชน่ บางงานก าหนดให้สามารถส่ง

ได้ 1 โครงงงานเท่านั้น 
- การส่งโครงงานเข้าประกวดขึ้นอยู่กับ ตารางเวลาที่เหมาะสมกบันักเรียนของโรงเรียน บางเวทไีม่สามารถส่ง

โครงงานเข้าประกวดได้เนื่องจากจัดงานในช่วงการสอบของโรงเรียน 
 

เป้าหมาย : 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 ต่ ากว่า  
ร้อยละ 66.67 

ร้อยละ 66.67 
(2/3 โครงงานที่ส่งเข้า

ประกวดทั้งหมด) 

สูงกว่า 
ร้อยละ 66.67 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  มีจ านวนโครงงานทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด จ านวนทั้งหมด  47  โครงงาน ซึ่งมีจ านวนโครงงานที่ได้รับรางวัลในการ
ประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ จ านวน  39  รางวัล  คิดเป็นร้อยละ  82.98  รายละเอียด ดังนี ้

1) The 1st International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI ระหว่างวันที่ 
19 - 20 กันยายน 2563 (Online presentation) จ านวน 11 โครงงาน ได้รับรางวัล 11 รางวลั 

2) The 9th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS2020) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จัด
โดย Faculty of Information Technology and Sciences, Parahyangan Catholic University, 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ the Center for Young Scientists Indonesia (Online presentation) 
จ านวน 1 โครงงาน ได้รับรางวลั 1 รางวัล 

3) The 4th KVIS Invitational Science Fair 2021 (KVIS-ISF 2021) ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 
2564 จัดโดยโรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง จ านวน 2 โครงงาน ได้รับรางวัล 2 รางวัล 

4) The 8th Singapore International Science Challenge (SISC) ระหว่างวนัที่ 12 – 15 มีนาคม 2564 
จัดโดย National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Online presentation) จ านวน  
1 โครงงาน ไม่ได้รบัรางวลั 

5) IDEX 2021: Innovation, Design, Engineering eXchange (e-IDEX2021) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 
1 เมษายน 2564 จัดโดย Anglo-Chinese School (Independent) สาธารณรัฐสงิคโปร์ (Online 
presentation) จ านวน 2 โครงงาน ได้รับรางวัล 1 รางวลั 

6) The 22nd International Elementz Fair วันที่ 20 เมษายน 2564 จัดโดย Anderson Serangoon 
Junior College สาธารณรัฐสงิคโปร์ (Online presentation) จ านวน 4 โครงงาน ได้รับรางวลั 3 รางวัล 

7) Kolmogorov Readings 2021 ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2564 จัดโดย The Advanced 
Education and Science Center (AESC) of Moscow State University (Kolmogorov School) 
กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย (Online presentation) จ านวน 11 โครงงาน ได้รับรางวัล 10 รางวัล 

8) The XXXI International Scientific Student Conference Sakharov Readings ระหวา่งวันที่ 15 – 
16 พฤษภาคม 2564 จัดโดย Alferov Lyceum Physical Technical High School เมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย จ านวน 2 โครงงาน ได้รบัรางวลั 2 รางวัล 

9) Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021) ระหว่าง

วันท่ี 16 – 21 พฤษภาคม 2564 (Online presentation) จ านวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล 1 รางวลั 
10) KSA Science Fair 2021 (KSASF 2021) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 จัดโดย 

Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี (Online presentation) จ านวน 3 โครงงาน 
ได้รับรางวลั 2 รางวลั 

11) NJC e-International Humanities Symposium 2021 (NJC e-IHS 2021) ระหว่างวันที่ 5 – 16 
กรกฎาคม 2564 จัดโดย National Junior college สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Online presentation) 
จ านวน 2 โครงงาน ไมไ่ด้รับรางวัล 



รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

                                                                                                                                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   - 43 - 

12) The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) ระหว่างวันที่ 
8 – 9 กรกฎาคม 2564 (Online presentation) จ านวน 5 โครงงาน ได้รับรางวัล 5 รางวลั 

13) The 17th International Student Science Fair (ISSF2021-Beijing) ระหว่างวันท่ี 16 – 19 กรกฎาคม 2564 

จัดโดย Beihang Experimental School สาธารณรัฐประชาชนจีน (Online presentation) จ านวน  

1 โครงงาน ได้รับรางวลั 1 รางวลั 
14) Global Link Masterclass ระหวา่งวันท่ี 18 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2564 จัดโดย Centre of Excellence 

for Life Skills, Careers & Academics สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Online presentation) จ านวน 1 โครงงาน 

ไม่ได้รับรางวัล 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1.3 : 
1.1.3.1 สรุปข้อมูลจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตา่ง ๆ ระดบันานาชาติ 

 
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1.น.ส.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ 

 2. น.ส.อัญญารัตน์ บุญวฒัน ์
โทรศัพท์ :  0-2027-7229 
               0-2027-7197 
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องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถปุระสงค์จัดตั้งที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ  
                นโยบายและแผนระดับชาติ    

1.1.4 จ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลน์ตามสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                    เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ 

ค าอธิบาย : 
สื่อการสอนเป็นตัวกลางที่จะน าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิด

การเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามที่
ผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู้อีกด้วย สื่อการสอนแต่ละประเภทต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะและคุณค่าในตัวเอง ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อที่จะเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหาและบทเรียน วัตถุประสงค์และผู้เรียน นอกจากนั้นผู้สอนยังต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอน 
เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนรู้ได้อย่างมากที่สุด 

 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือจ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน์ตามสาระ
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป 
แต่ละสาขาวิชาจะผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่ง
จะสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 

เป้าหมาย : 
 

น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 28 หัวข้อ 30 หัวข้อ 32 หัวข้อ 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวีดโีอคลิปออนไลน์ตามสาระการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 32 หัวข้อ ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ หัวข้อ สาขาวิชา 

1.  ปฏิกิริยารีดอกซ์ สาขาวิชาเคมี เคมี 
2.  การหาศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัลปว์านิก 

3.  การแยกสลายสารละลายในน้ าด้วยไฟฟา้ 
4.  การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 

5.  Recrystallization of cinnamic acid 
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6.  Synthesis of cinnamaldehyde 

7.  การขึ้นตาข่าย อุปกรณ์และมารยาทในการใชส้นาม (แบดมนิตนั) ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
8.  การจับไม้และการยืน (แบดมนิตัน) 

9.  การอบอุ่นร่างกาย (แบดมินตนั) 

10.  การตีลูกหน้ามือ (แบดมนิตัน) 
11.  การตีลูกหลังมือ (แบดมินตนั) สาขาวชิาชีววิทยา

และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

12.  การตีหยอด (แบดมินตัน) 
13.  การรวมทักษะเคลื่อนที่ในคอร์ด (แบดมินตนั) 

14.  การตีลูกตบ (แบดมินตนั) 
15.  การตีลูกดาด (แบดมินตนั) 

16.  อารยธรรมจีน EP 1 ภูมิศาสตร์ l ลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง l 
ประวัติศาสตร์ l อารยธรรมโบราณ 

ศิลปศาสตร์ 

17.  อารยธรรมจีน EP 2 ประวัติศาสตร์l ลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง l 
ประวัติศาสตร์ l อารยธรรมโบราณ 

18.  อารยธรรมจีน l EP 3 สังคมและวัฒนธรรม l ลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง l 
ประวัติศาสตร์ l อารยธรรมโบราณ 

19.  อารยธรรมจีน EP 4 วิทยาการอันทันสมัย l ลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง l 
ประวัติศาสตร์ l อารยธรรมโบราณ 

20.  ภาพรวมอารยธรรมโบราณ 6 ลุม่น้ า 2 กลุ่มเกาะ l ประวัติศาสตร์ 

21.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ l ประวัติศาสตร์ l อารยธรรมโบราณ 

22.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 1 สามก๊กคืออะไร 
23.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 2 หงส์อ่อน บังทอง 

24.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 3 กุยแก ชีวิตดังดอกไม ้
25.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 4 นกที่ดีย่อมเลือกก่ิงไม้เกาะ 

26.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 5 บทเรียนจากบิต๊ก 
27.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 6 กลศึกยืมดาบฆ่าคน และรอซ้ ายามเปลี้ย 

28.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 7 : สุมาเต๊กโช ผูช้นะที่แท้จริง 
29.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 8 แฮหัวตุ้น ผู้กลนืกองทัพ 

30.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 9 ตันก๋งยอมหักไม่ยอมงอ 
31.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 10 ปิดฟ้าข้ามทะเล 

32.  สามก๊กในความทรงจ า ตอนที่ 11 จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๋า 

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลน์แล้ว ใน MWITS MEDIA ผ่านทางเวบ็ไซต ์

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

https://media.mwit.ac.th/
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1.4 : 
1.1.4.1 รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอคลปิออนไลน์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ ์
 2. นางสุภานันท์  สุจริต  
3. นายสิทธิกร  แก้วจินดา 
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7080 
0-2027-7155 
0-2027-7173 
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องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถปุระสงค์จัดตั้งที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ  
                นโยบายและแผนระดับชาติ    

1.1.5 ผลส าเร็จของโครงการสร้างแรงบนัดาลใจ 
 

ค าอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก าหนดภารกิจในการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นตัวป้อนที่มี
คุณภาพเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งได้เห็นความส าคัญในการเพิ่มปริมาณจ านวนนักเรียนที่จะเลือกศึกษาต่อในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ จึงได้ก าหนด
กลยุทธ์ของการจูงใจในการศึกษาต่อ โดยให้มีการกระตุ้นผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้มีการจูงใจที่
เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและความก้าวหน้าของนักวิจัย ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
กับโรงเรียน ร่วมฟังบรรยาย “เส้นทางอาชีพนักวิจัย” รับรู้ถึงความต้องการนักวิจัยของประเทศไทย รายได้ของนักวิจัย
และการท างานของนักวิจัย 

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเห็น
คุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัย มีความสนใจในการประกอบอาชีพนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถก้าวไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า สามารถวิจัย พัฒนา
องค์ความรูแ้ละสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต 

เป้าหมาย : 
 

น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 18 กิจกรรม 
 

20 กิจกรรม 22 กิจกรรม + มีการวัด
ทัศนคต ิ

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
            ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจเรียนต่อในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเห็นคุณประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัย มีความสนใจในการประกอบอาชีพนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน
โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสนอ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมหลักสูตรส าหรับ
นักเรียนของโรงเรียน สรุปโดยรวม จ านวน 27 กิจกรรม ดังนี้ 
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1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 กิจกรรม  
- กิจกรรม STEM Challenge จ านวน 1 กิจกรรม 
- กิจกรรม MWIT SCENCE FAIR จ านวน 1 กิจกรรม 

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 24 กิจกรรม 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน จ านวน 17 กิจกรรม 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษ จ านวน 7 กิจกรรม 

3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 กิจกรรม 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยรุ่นพี่ที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.1 กิจกรรม STEM Challenge 

ในปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนนิการจัดกิจกรรม STEM Challenge จ าแนกออกเป็นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
(รุ่นที่ 30) และระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 29) ดังนี ้

1) กิจกรรม STEM Challenge ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่นที่ 30) ได้ผนวกเข้ากับการเรียนการ
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และรายวชิา พืน้ฐานโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มในแตล่ะห้อง เสนอหัวข้อปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวนั และใช้เวลาในคาบเรียนในการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยใช้ Design Thinking และ Systematic Inventive Thinking เพือ่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการแสวงหาประเด็นในการสร้างสรรค์งาน การสร้าง Prototype การทดสอบ และ 
Model optimization จนน าไปสู่การ Pitching idea อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ท าให้โรงเรียนจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปน็แบบออนไลน์ ท าให้
นักเรียนไม่สามารถเข้ามาทีโ่รงเรียนเพื่อสร้างชิน้งาน Prototype ได้ จึงมีการปรับเปลีย่นรูปแบบให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสาธิตหรือแสดงการท างานของชิน้งานด้วยแบบจ าลอง และน าเสนอผลงานนวัตกรรมใน
รูปแบบออนไลนผ์่านทาง Google Meet 

2) กิจกรรม STEM Challenge ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 29) ได้ก าหนดคาบเรียน STEM ไว้ใน
ตารางเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 10 คาบ แบ่งเป็นแบบออนไซต์ จ านวน 6 คาบ และแบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 คาบ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

- นักเรียนโหวตเลือกโจทย์การแข่งขัน โดยโจทย์ทีน่ักเรียนเลือกคือ ให้สร้างระบบ/เคร่ือง/หุ่นยนต์เพื่อล าเลียง
กล่องที่วางกระจัดกระจายในบริเวณหนึ่งไปวางซ้อนกันในบริเวณที่ก าหนดให้ โดยระบบท างานแบบ
อัตโนมัติหรือผ่านอุปกรณ์ควบคมุระยะไกล 

- นักเรียนในแต่ละห้อง (24 คน) จ านวน 10 ห้อง แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 3 – 4 คน ระดมความคิดในการแก้โจทย์
การแข่งขันโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

- นักเรียนกลุ่มย่อยในแต่ละห้อง น าเสนอแนวคิดในการแก้โจทยก์ารแข่งขัน และแต่ละห้องโหวตเลือกแนวคิด
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อน าไปสู่การออกแบบชิ้นงานที่ตอบโจทย์การแข่งขัน 
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- นักเรียนแต่ละห้องออกแบบชิ้นงาน Prototype และแจง้รายการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสร้างชิ้นงาน 
- นักเรียนแต่ละห้องน าเสนอแบบชิ้นงานต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.30 

– 16.30 น. ห้องละ 20 นาที ในรูปแบบออนไลน์ผา่นทาง Google Meet เพื่อรับค าแนะน าในการปรับปรุง
แบบ ก่อนการสร้าง Prototype หากสามารถเข้าโรงเรียนได้ แตด่้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด - 19 ระลอกสามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน STEM Challenge ในปีงบประมาณ 2564 ได ้

1.2 กิจกรรม MWIT SCENCE FAIR 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ความส าคัญต่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยถือ

เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย ได้ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่สนใจให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลังจากท าโครงงานส าเร็จแล้ว 
นักเรียนจะต้องเผยแพร่ผลงานหรือองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับสู่สาธารณชน โดยในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้มีการ
จัดงานน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 ขึ้น เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่โครงงานสู่สาธารณชน พัฒนาทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์  เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนามนุษยสัมพันธ์ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
          การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 จัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ. 2564 และเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกอันเป็น
ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพ
และเสียง พร้อมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ  ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการน าเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอในพิธีเปิด จ านวน 4 โครงงาน และการน าเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ของนักเรียน 20 โครงงาน นอกจากนี้
โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ฉัตรชัย  เหมือนประสาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนเก่า
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7 มาบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ Drug 
Discovery Research for Sustainable Development of Health Products ในช่วงพิธีเปิด 
          กิจกรรมภายในงาน มีการน าเสนอโครงงานของนักเรียนทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และการน าเสนอด้วยวาจา รวมถึง
มีการจัดแสดงโครงงานทั้งหมดของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของงาน (Online project exhibition) เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับชม นอกจากนี้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและครู กิจกรรมกลุ่มระหว่างนักเรียนผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและ
ต่างประเทศ การทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน
ประเทศต่าง ๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 435 คน จาก 50 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยรวม 22 โรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
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ดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) โรงเรียนก าเนิดวิทย์ และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในต่างประเทศทั่วโลก รวม 28 โรงเรียน จาก 16 
ประเทศ ร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยในงานนี้มีการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 137 โครงงาน 

ผลการด าเนินการ จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน TISF 2021 จากผู้เข้าร่วมงานจ านวน 257 คน 
(กลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรียน) โดยมีเกณฑ์ดังนี้  

5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด  
4.00 - 4.99  หมายถึงระดับมาก  
3.00 – 3.99 หมายถึงระดับปานกลาง  
2.00 - 2.99  หมายถึงระดับน้อย   
1.00 – 1.99 หมายถึงระดับน้อยที่สุด  
 

หัวข้อการประเมิน คะแนนประเมินเฉลี่ย 

1. การน าเสนอโครงงานด้วยวาจาและการน าเสนอแบบโปสเตอร์ 4.29 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้บริหารและครู (Teacher Sharing Session) 7.76 
3. การทัศนศึกษาแบบออนไลน์ (Virtual Excursion) 4.55 

4. กิ จ ก รรม ก ลุ่ ม สั ม พั น ธ์  (Group Activity - Mission of Wonder: Impossible 
Transformation) 

4.20 

5. กิจกรรมที่จัดโดยนักเรียน MWIT (Student Activity) 4.27 

6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการ 4.28 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน  4.34 

- การประสานงานระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต่างประเทศ  4.34 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  4.24 

- ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  4.28 

- ความพึงพอใจในภาพรวม 4.19 

 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน น านักเรียนไปยังหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  
1. หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าแบคทีเรีย และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ศูนย์เซลล์ต้นก าเนิดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
3. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ BART LAB, SMART LAB และ BCI LAB ภาควิชาวิศวกรรมการแพทย์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ จ านวน 485 คน และมีคะแนนประเมินเฉลี่ย
รวมทุกด้าน 4.53 จากคะแนนประเมินแบบ 5 ระดับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (1) 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564) ทางกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้
จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในรปูแบบออนไลน์ และกิจกรรมบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้ 

กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบออนไลน์ มีคลิปวีดิโอส าหรับนักเรียนในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จ านวน 8 หัวข้อ ได้แก ่

1. ข้อเท็จจริง 60+ ข้อเกี่ยวกับอวกาศที่น่าสนใจซึ่งอาจท าให้คุณกลัวและทึง่ในเวลาเดียวกนั 
2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจ าเป็นไหม : ซื้อเก่ง 
3. จุลชีพเขย่าโลก (The Power): รายการ โรคซ่อนโลก PLANETDEMIC 
4. น้ าลายมนษุย์ กุญแจแก้ปัญหามะเร็ง 
5. บุกโรงงาน BMW! พาชมทุกขั้นตอน กว่าจะเปน็รถ BMW แต่ละคัน 
6. บุุกโรงงานครัวซอง 
7. พิพิธภัณฑ์ดี ๆ Shanghai Science and Technology Museum 
8. ศึกษาธรรมชาติภาคใต้ ในนิทรรศการ Virtual Museum โดยพพิิธภัณฑสถานธรรมชาตวิิทยา 50 

พรรษา สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบออนไลน์มีคะแนนประเมินเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.44 จากคะแนนประเมินแบบ 5 ระดับ 

รายละเอียดข้อมูลจ านวนนักเรียนที่เลือกศึกษาคลิปวดีิโอต่าง ๆ และคะแนนประเมนิ ดังเอกสารแนบ (1) 

ดังนั้นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านกิจกรรม
ศึกษาดูงานตลอดปีงบประมาณ 2564  จ านวน 17 กิจกรรม 

 

2.2 กิจกรรมบรรยายพิเศษ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับนักเรียนในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

1. หัวข้อ “Commercializing Quantum Technology” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.65 จากคะแนนประเมิน 5 ระดับ 

2. หัวข้อ “ธุรกิจกับนวัตกรรมในยุคดิจิทัล” โดย คุณปกรณ์ ลี้สกุล CEO, Founder - Finema Co., Ltd. นัก
ธุรกิจผู้สนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 จากคะแนน
ประเมิน 5 ระดับ 

3. หัวข้อ “การออกแบบหุ่นยนต์ที่ท างานร่วมกับมนุษย์” โดย อาจารย์ ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ อาจารย์ประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 จากคะแนนประเมิน 5 ระดับ 
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4. หัวข้อ “Fintech Startup & Venture Capital: The Journey of the Science Student in the 
Business World การเดนิทางของเด็กวิทย์ในโลกธุรกิจ” โดยคุณภาณุมาชร์ อนนัตชยัวณิช Co-Founder 
& CEO at Flipay, Digital Asset Exchange Gateway มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.64 จากคะแนนประเมิน 5 
ระดับ 

กิจกรรมบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับนักเรียนในหัวข้อทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1. หัวข้อ “Data Science for Healthcare” โดย อาจารย์ นพ.ชยัวัฒน์ ศุภศิลป์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาระบาด
วิทยาคลนิิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีคะแนนประเมินเฉลี่ย
รวม 4.53 จากคะแนนประเมิน 5 ระดับ 

2. หัวข้อ “ออกแบบความคิด...คิดอย่างนักนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัดิ์ อธิการบดี
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 4.50 จากคะแนนประเมิน 
5 ระดับ 

3. หัวข้อ “ถอดรหัสนักวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณบดี ส านักวชิาวทิยาศาสตร์และวิศวกรรม
ชีวโมเลกุล (BSE) สถาบันวิทยสริิเมธี (VISTEC) มีคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 4.55 จากคะแนนประเมิน 5 ระดับ 
ดังนั้นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านกิจกรรม

บรรยายพิเศษตลอดปงีบประมาณ 2564  จ านวน 7 กิจกรรม 
 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนมิถุนายน 2564) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อได้จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษโดยรุ่นพี่ ในหัวข้อ “การศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และแนวทางการประกอบอาชีพด้าน Nutrition Science” 
จ านวน 1 กิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. (เวลา ณ ประเทศไทย) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Google Meet โดยนักเรียนเก่า ชื่อ นายจิรายุ ตันประเสริฐกุล นักเรียนเก่ารุ่นที่ 15 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
เพื่อศึกษาต่อด้านเคมี ที่ Peking University จากนั้นนายจิรายุ สนใจศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Tufts 
University โดยในปัจจุบันนายจิรายุ ท างานเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ด้าน Nutrition Science ให้กับบริษัท 
NomNomNom Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจทางด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง   

ลักษณะการบรรยายจะเปน็รูปแบบทอร์คโชว์ ซึง่หัวข้อในการพูดคุย มีรายละเอียดดังนี้  
1. แรงบันดาลใจในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ประเทศจีน 
2. ประสบการณ์ และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากช่วงที่เรียนประเทศจีน 
3. การเลือกเรียนในด้าน Nutrition Science ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
4. เนื้อหา การท างาน และโอกาสในอนาคตของด้าน Nutrition Science ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
5. สรุปข้อคิดจากประสบการณ์ทั้งหมดต่อนักเรียนปัจจุบัน   
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1.5 : 
1.1.5.1 รายงานสรุปการจัดกิจกรรม การน าเสนอแบบชิ้นงาน STEM   
1.1.5.2 แบบประเมินผลการจัดงาน Thailand International Science Fair 2021 (TISF 2021) 
1.1.5.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
1.1.5.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ ์
 2. นางสุภานันท์  สุจริต  
 3. น.ส.พิริยา  ยังรอต 
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7080 
            0-2027-7155 
             0-2027-7159 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 
 

ตัวชี้วัด  1.2.1  ผลส ำเร็จของโครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำย ผลองคค์วำมรู้ทำงวชิำกำรและ 
   วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสูโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด  
    

ค าอธิบาย : 
โครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่น 2 เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ที่ผ่ำนมำ ด ำเนินกำรโดยโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยที่จัดกำรเรียนกำรสอนห้องพิเศษวิทยำศำสตร์ ที่ได้รับ
กำรจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 จ ำนวน 12 โรงเรียน จะส่งครูเข้ำรับกำรอบรมสำขำวิชำละไม่น้อยกว่ำ 2 
คน โดยเน้นใน 4 สำขำวิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำ และฟิสิกส์ โดยโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 จะท ำกำร
ขยำยผลฯ ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ทั้งหมดรวม 116 โรงเรียน และโรงเรียน
เครือข่ำยของโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 จะส่งครูเข้ำรับกำรอบรม สำขำวิชำละ 2 คน 

ควำมส ำเร็จของโครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วัดจำก
กำรด ำเนินกำรขยำยผลของโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2  ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) กำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 เก่ียวกับกำรด ำเนนิโครงกำร  
2) ควำมรู้ควำมสำมำรถของครูโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหัวข้อหรือกิจกรรม

ตำมเป้ำหมำยของโครงกำร 
3) ควำมส ำเร็จในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

ด ำเนินกำรขยำยผลฯ ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
      

เป้าหมาย : 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 - 
 

ร้อยละ 80 สูงกว่ำ  
ร้อยละ 80 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
1) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ ให้กับครู

โรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น 2 ดำ้นคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ ผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง
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ระหว่ำงวันที่ 27 – 30 เมษำยน 2564  

2) บุคลำกรของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ทำงดำ้นคณติศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยำเปน็วิทยำกรพี่เลี้ยงให้

ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรจัดอบรมของโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุน่ 2 ให้กับโรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด  

คร้ังที่ 1/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีก ำหนดวันจดัอบรม ดังนี้ 

 

โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  ก าหนดวันอบรม โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  ก าหนดวันอบรม 

กรรณสูตศึกษำลัย 19 – 20 มิ.ย. 2564 ล ำปำงกัลยำณ ี
11 – 12 ก.ย. 2564 

ศรีสวสัดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน 17 – 18 ก.ค. 2564 สตรศีึกษำ 

อ ำนำจเจรญิ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564 นำรีนุกูล 

18 - 19 ก.ย. 2564 ตรำษตระกำรคุณ 14 – 15 ส.ค. 2564 เบญจมรำชรังสฤษฎิ ์

อุดมดรณุ ี 21 – 22 ส.ค. 2564 เบญจมรำชูทิศ รำชบุร ี

ปทุมเทพวิทยำคำร 11 – 12 ก.ย. 2564 พิชัยรัตนำคำร 25 - 26 ก.ย. 2564 

3) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ  12 โรงเรียน ส ำหรับกำร
จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เพื่อใช้ในกำรจัดอบรมและจัดกำรเรียนกำรสอนที่
โรงเรียน รวมวงเงิน 3,384,025 บำท  

4) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ  12 โรงเรียน ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนในกำรเป็นโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รวมวงเงิน 6,535,237 บำท 

5) โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ำยในจังหวัด  116 โรงเรียน ส ำหรับ
กำรจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เพื่อใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน รวม
วงเงิน 17,193,807 บำท 

6) ด้วยสถำนกำรกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สงผลตอกำรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย 
ท ำให้ไม่มีหน่วยงำนจำกภำยนอกตอบรับกำรจ้ำงประเมินควำมเร็จของโครงกำรฯ และจำกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ครำวประชุมวันที่  13 กรกฎำคม 2564 ให้โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขยำยผลของโรงเรียนศูนย์ขยำยผลฯ รุ่น  2 ตำม
ตัวชี้วัด (อ้ำงถึง หลักฐำนอ้ำงอิงหมำยเลข 1.2.1) มีแผนกำรด ำเนินกำรดังตำรำง ซึ่งคำดว่ำจะทรำบผลและ
จัดท ำรำยงำนแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 2565 

ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 
กันยำยน 2564 จัดส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนในโครงกำรทรำบกำรด ำเนินกำรจัดเก็บขอ้มูล 

20 - 30 ตุลำคม 2564 
จัดส่งค ำถำมใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงกำร ตอบ
แบบสอบถำม ผ่ำน google form 

พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2564 รวบรวมข้อมลู/ วิเครำะห/์ สรุปผล และจดัท ำรำยงำน 

มกรำคม 2565 จัดท ำสรุปรำยงำนผลตำมตัวช้ีวัด กพร. เสนอโรงเรียน   
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.1 : 
1.2.1.1 บันทึกข้อควำม 2394/64 เร่ือง รำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงที่ปรึกษำประเมินโครงกำรควำมร่วมมือ

โรงเรียนเครือข่ำยในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวชิำกำรและวิธกีำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด 

1.2.1.2 บันทึกข้อควำม MOR 2539/64 เร่ือง กำรจ้ำงประเมินผลส ำเร็จโครงกำรฯ  
1.2.1.3 บันทึกข้อควำม MOR 3321/64 เร่ือง กำรด ำเนินงำนเก็บข้อมูลโรงเรียนในโครงกำรควำมร่วมมอืกับ

โรงเรียนเครือข่ำยฯ ตำมตัวชี้วัด กพร. ปี พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถำพร  วรรณธนวิจำรณ ์
2. น.ส.ศิริมำศ  สุขประเสริฐ 

โทรศัพท์ :  0-2027-7088 
0-2027-7164 

 



รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

                                                                                                                                    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  - 57 - 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธผิล 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 1.2  ประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกินเกณฑ์ขั้นต่่าทีโ่รงเรียนก่าหนด   

ค าอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกจัดตั้งขึ้นให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างระบบของประเทศที่

จะเติมเต็มศักยภาพเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนให้
บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  โดยเฉพาะ  ส่าหรับกิจกรรมจิตอาสามีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ
พัฒนาลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ให้  สร้างภาวะผู้น่า  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ช่วยท่านุบ่ารุง
สาธารณสถาน  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของสังคม และมีจิตมุ่งมั่นที่จะตอบแทนประเทศชาติ  นักเรียน
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมตลอด 3 ปี ที่อยู่ในโรงเรียนโดยมีจ่านวนชั่วโมงขั้นต่่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ จ่านวน 80 ชั่วโมง 

ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเกิน
เกณฑ์ขั้นต่่าที่โรงเรียนก่าหนด 

 

เป้าหมาย : 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ให้ ทั้งต่อเพื่อน 

พี่น้อง ผู้ด้อยโอกาสและสังคมทั่วไป พัฒนาลักษณะนิสัยให้เกิดความหวงแหน เห็นคุณค่าและช่วยท่านุบ่ารุงสาธารณสถาน 
เห็นและเข้าใจสภาพปัญหาของสังคม โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคมเกิดความ
ส่านึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมร่วมกัน มีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเองตอบ
แทนสังคมไทยและแผ่นดินเกิดตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ ครบทั้ง 3 ปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปี 2564 ท่าให้การจัด
กิจกรรมจิตอาสาต้องปรับรูปแบบไป เพราะไม่สามารถจัดกิจกรรมพบปะแบบกลุ่มได้  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงปรับรูปแบบกิจกรรมภายใต้ชื่อ “อยู่บ้านก็ท่าจิตอาสาได้” การจัดกิจกรรมจิตอาสา
รูปแบบนี้ นักเรียนจะต้องขออนุญาตผู้อ่านวยการโรงเรียนก่อนการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อผู้อ่านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ่านวยการอนุญาตการท่ากิจกรรม เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจึ งปฏิบัติกิจกรรมได้ และหลังปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้อง เขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาจิตอาสาด้วยตนเอง เพื่อขอให้กรรมการ
บันทึกชั่วโมงที่ได้ท่ากิจกรรม ตัวอย่างเช่น การประดิษฐ์สิ่งขอบริจาค ได้แก่ ฉากกั้นโควิด เจลแอลกอฮอล์ ถุงผ้าใส่ยา การ
ท่าบ้านให้นก บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น  ของนักเรียนรุ่นที่ 28 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นนักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 นั้น   
ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เกินเกณฑ์ขั้นต่่าที่นักเรียนต้อง

ปฏิบัติตามโรงเรียนก่าหนด จ่านวน 218 คน จากนักเรียนทั้งหมด 236 คน คิดเป็นร้อยละ 92.37 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.2 : 

1.2.2.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จบการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล 
2. น.ส.นงลักษณ์  อาภาสัตย ์
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7259 
0-2826-7189 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 2.1  ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มคา่ในการด าเนินงาน/นวัตกรรม 
2.1.1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวชิาการและวิธีการ 
        จัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 

ค าอธิบาย : 
การน าประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เดียวกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน าประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปพฒันาตนเองหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนหรือพัฒนากิจกรรมในโรงเรียน ถือเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นการพัฒนาวิชาชีพในหน้าที่ของครู
ในทางหนึ่ง 

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก  การประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่จ าเป็นต้องพบปะกันโดยตรง สามารถจัดประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้
ครูผู้สอนต่างโรงเรียนหรือต่างห้องเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

โดยที่ เหตุผลท้าย พรฎ.จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2543 เขียนไว้ชัดเจนถึงการตราพระราช
กฤษฎีกาฯ นี้ว่า เพื่อให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้นแบบในการขยายผลองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาไปยัง
โรงเรียนในลักษณะเดียวกัน อันหมายถึงกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 12 โรงเรียน  

หลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของการพัฒนาครูเก่ียวกับองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการ
เรียนการสอนนักเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านโรงเรียนที่ถูกจัดตั้งให้
เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ หรือศูนย์อบรมของจังหวัด จ านวน 35 โรงเรียน 35 จังหวัด และให้การติดตามสังเกตการณ์
การอบรมพัฒนา โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่มีการพบปะกัน
โดยตรง (Face to Face) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโรนา 2019 (COVID-19) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามสังเกตการณ์การอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่มีการพบปะกัน
โดยตรง ไม่สามารถด าเนินการได้ ด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมี
แนวคิดเชิงนวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ านวน 11 โรงเรียน) 
และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนห้องพิเศษวิทยาสตร์ สังกัด สพฐ. (จ านวน 12 โรงเรียน) ที่ถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์
ขยายผลฯ รวมจ านวน 23 โรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท านองเดียวกับการประชุมทางไกล  
(Teleconference) 

ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศตามตัวชี้วัดนี้ วัดจากความพึงพอใจของครูโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 จ านวน 23 
โรงเรียน ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 



รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  - 60 - 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3. ความพร้อมของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ด าเนนิกิจกรรม  
4. สิ่งที่บุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัยและโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2  

เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตน 
เป้าหมายการประเมิน : 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

13 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวชิาการและวิธีจัดการเรียนการสอน

ระหว่างครูผู้สอนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายตามตัวชี้วัดนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้  

1.1) จัดอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรให้กับครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียน

ศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 จ านวน 23 โรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในช่วงวันที่ 27 – 30 เมษายน 

2564  

1.2) ให้ค าแนะน าปรึกษาครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยและโรงเรียนศนูย์ขยายผลฯ รุ่น 2 

จ านวน 23 โรงเรียน ในการจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวชิาการและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการ

สอนให้กับครูผู้สอนทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชวีวิทยาของโรงเรียนเครือข่ายใน 23 จังหวัด 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในช่วงเดือนมิถุนายน – กนัยายน 2564 มีก าหนดวันดงัตาราง 

ที ่ โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัด 
วันจัดอบรมขยายผล 

ให้ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด 
1 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี

19 - 20 มิถุนายน 2564 
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง  ตรัง 
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี

26 - 27 มิถุนายน 2564 
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 
5 ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

17 - 18 กรกฎาคม 2564 
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย 

7 อ านาจเจรญิ  อ านาจเจรญิ 
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 

8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์
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9 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุร ี เพชรบุร ี

7 - 8 สิงหาคม 2564 10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 
11 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เลย เลย 

12 ตราษตระการคุณ  ตราด 
14 - 15 สิงหาคม 2564 

13 สตรศีึกษา  ร้อยเอ็ด 

14 เบญจมราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 

21 - 22 สิงหาคม 2564 
15 อุดมดรณุ ี สุโขทัย 
16 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก พิษณุโลก 
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
18 ล าปางกัลยาณี  ล าปาง 

11 - 12 กันยายน 2564 19 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุร ี ชลบุร ี

21 นารีนุกูล อุบลราชธาน ี
18 - 19 กันยายน 2564 

22 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ราชบุร ี

23 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 25 - 26 กันยายน 2564 

 
2) ด้วยสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนนิกิจกรรม ตามตวัชี้วัด 
(อ้างถึง หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.2.1) โดยมีแผนการด าเนินการดังตาราง คาดวา่จะทราบผลและจัดท า
รายงานแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2565  

ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 
กันยายน 2564 จัดส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนในโครงการทราบการด าเนินการจัดเก็บขอ้มูล 

20 - 30 ตุลาคม 2564 
จัดส่งค าถามใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ ตอบ
แบบสอบถาม ผ่าน google form 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 รวบรวมข้อมลู/ วิเคราะห/์ สรุปผล และจดัท ารายงาน 
มกราคม 2565 จัดท าสรุปรายงานผลตามตัวช้ีวัด กพร. เสนอโรงเรียน  

 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.1.1 : 
2.1.1.1  บันทึกข้อความ MOR 3321/64 เร่ืองการด าเนินงานเก็บข้อมูลโรงเรียนในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน

เครือข่ายฯ ตามตัวชี้วัด กพร. ป ีพ.ศ. 2564 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ์ 

2. น.ส.ศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7088 
0-2027-7164 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 2.1  ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มคา่ในการด าเนินงาน/นวัตกรรม 
2.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชัน้มัธยมมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวิธีการส่งเอกสาร 
        การสมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค าอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติจัดการศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้ น ที่มี
ความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น าและมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  

โดยมีการด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้วิธีการคัดกรองที่
โปร่งใส ยุติธรรม และเที่ยงตรงตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด  ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบการสรรหานักเรียนของโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการรับสมัครแก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน โดยในระบบรับสมัครออนไลน์สามารถให้ผู้สมัครเลือกวิธีการที่จะส่งหลักฐานการสมัครได้ 
2 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 อัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร 
วิธีที่ 2 ส่งเหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์  

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวิธีการอัปโหลดหลักฐานการสมัครผา่นทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์และสามารถแจ้งผล
ออนไลนไ์ด้ตามก าหนด 

 

เป้าหมายการประเมิน : 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

12 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80.83 

ร้อยละ  
80.83 

สูงกว่า 
ร้อยละ 80.83  

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 ในปีงบประมาณ 2564 การสรรหาคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดระบบรับสมัครแบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ https://admission.mwit.ac.th/ ผู้สมัครจ านวน 
22,034 คน สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์แล้วผู้สมัคร
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ต้องส่งหลักฐานที่ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ก าหนดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
วิธีที่ 1 อับโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร พบว่ามีผู้สมัครจ านวน 19,456 คน  
         คิดเป็นร้อยละ 89.00  
วิธีที่ 2 ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ พบว่าผู้สมัครจ านวน 2,578 คิดเป็นร้อยละ 11.00  
ในการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และรอบสอง ในวันที่ 7 เมษายน2564 

โรงเรียนประกาศผลแบบออนไลน์ 2 ช่องทาง ได้แก่  
(1) เว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/ โดยแนบทั้งประกาศผลการสอบคัดเลือก

รอบแรกและรอบสอง และระบบการค้นหารายชื่อแบบรายบุคคลทางเว็บไซต์ https://oehf4ela.mwit.ac.th/  
(2) Facebook: Mahidol Wittayanusorn school (official) 
จากการด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังกล่าวข้างต้น นักเรียน

ส่วนใหญ่เลือกวิธีการอับโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 89.00 และมีการแจ้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ทางออนไลน์ได้ตามก าหนด 

 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.1.1 : 
2.1.2.1   สรุปหลักฐานการสมัครสอบ/ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2564  
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ ์

2. นางสุภานันท์  สุจริต 
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7088 
0-2027-7155 

 
 
 
 

https://oehf4ela.mwit.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 2.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน                                              

ค าอธิบาย : 
ก าหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เร่ือง กรอบวงเงินรวมส าหรับ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส าหรับองค์การมหาชน สรุปได้ดังนี้ 
(1) เห็นชอบการก าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงิน

ประจ าปีให้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงองค์การมหาชนทั้งสองประเภทที่จะได้รับการจัดตั้งในภายหลังด้วย ยกเว้น
องค์การมหาชน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4) องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 5) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องค์การมหาชน) ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 32 ของ
แผนการใช้จ่ายเงิน และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 ของแผนการใช้
จ่ายเงิน 

(2) ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีที่ก าหนดใหม่ เสนอ กพม. พิจารณาโดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่าย ด้านบุคคลากร
เป็นเวลา 3 ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มีให้เป็นภาระงบประมาณ
ในระยะยาว 

(3) ก าหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรับผิดชอบก ากับการใช้
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแตล่ะ
องค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจ าเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศ 
สูตรค านวณ : 

 

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร X 100 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 

(เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทนุสะสม + รายได้) 
 

เงื่อนไข : องค์การมหาชนการที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิกและตัดน้ าหนัก
ของตัวชี้วัดนี้ 
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นิยาม : 
ค่าใช่จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้ายบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิ์ของบุคคล ได้แก่ 
1) เงินเดือนและค่าจ้าง 
2) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบุคคล

ในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น 

3) ค่าตอบแทนผันแปรผู้อ านวยการ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย 
1) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
2) เงินทุน หมายถึง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ 

ปัจจุบัน หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้
ในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

หมายเหตุ จ านวนเงินของ “เงินทุน” จะไม่รวมถึงจ านวนของ “เงินทุน” ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

3) เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจ าปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  (1) รายได้จากการด าเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็น
ต้น และ (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ดอกบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่าง ๆ  

หมายเหตุ จ านวนเงินของ “เงินรายได้” จะไม่รวมถึงจ านวนของ “เงินรายได้” ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง 
 
เป้าหมาย : 

พิจารณาจากการควบคุมค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงนิรวมค่าใช้จ่ายดา้น
บุคลากรที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

 

น้ าหนัก 
(ร้ยอละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดและไม่
สูงกว่า งบประมาณทีไ่ด้รับ

การจัดสรรจากส านัก
งบประมาณ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนอยู่

ภายในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 32 ของแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                                          = 94,944,513.54  บาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี     = 302,551,900.00  บาท 
  (เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)           (292.5519+10.00 (ไม่รวมงบลงทุน)) 

 

           สูตรค านวณ : 94,944,513.54   X 100 
302,551,900.00  

 

                                                                = 31.38 % 
                                                                = 100 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย      
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.2 : 

2.2.1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2.2 รายงานผลการใช้งบประมาณปี 2564  ณ 30 กันยายน 2564 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  1. น.ส.สุวพิชญ์  คา้ฮั้ว 

2. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง 
3. น.ส.เกดสุภา  จันทนาวิวฒัน ์
 

โทรศัพท์ :  0-2826-7101 
0-2826-7109 
0-2826-7126 
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องคประกอบที่ 3  การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด : 
 

ตัวชี้วัด 3.1  การพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัลเพื่อนาํไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) : การบริหาร

จัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย : 

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล เพื่อนําไปใชสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) การ

เชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) กาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนกลไกใน

การดําเนินงาน (Data Process) เพื่อนําไปสูการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) และการใชขอมูล

สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

คํานิยาม 

      ขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) หมายถึง ขอมูลที่หนวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดจิิทัลที่สามารถเขาถึงและใชไดอยางเสรี ไมจํากัดแพลตฟอรม 

ไมเสียคาใชจาย เผยแพร ทําซ้ํา หรือใชประโยชนไดโดยไมจํากัดวัตถุประสงค 

      ขอมูลดิจิทัล หมายถึง ขอมูลที่ไดจัดทํา จัดเก็บ จําแนกหมวดหมู ประมวลผล ปกปด เปดเผย ตรวจสอบ ทําลาย 

ดวยเคร่ืองมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

       คุณลักษณะแบบเปด หมายถึง คุณลักษณะของไฟลที่ไมถูกจํากัดดวยเงื่อนตาง ๆ จากเจาของผลิตภัณฑสามารถ

เขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผลได หลากหลายซอฟตแวร 

       ชุดขอมูล หมายถึง การนําขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวม เพื่อจัดเปนชุด ใหตรงตามลักษณะโครงสรางของขอมูล 

เปาหมาย :  

1) กําหนดใหองคการมหาชนจัดทาํชุดขอมูลเปด (Open data) เพือ่นําไปเผยแพร อยางนอย 1 ขอมูล ให
เปนไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจทิัลวาดวยแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทลัตอ
สาธารณะ 

2) ชุดขอมูลเปด (Open data) ดังกลาว ตองเปนขอมูลทีป่ระชาชนหรือผูรับบริการตองการและสามารถ
นําไปใชประโยชนตอได 

 

 

เปาหมายขั้นต่ํา 

(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 

(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

มีรายชื่อชุดขอมูลที่สัมพันธ

กับกระบวนการทาํงานตาม

ภารกิจที่เลือก 

ชุดขอมูลมีคําอธิบายขอมูล 

(Metadata) ที่สอดคลองตาม

มาตรฐานที่ สพร. กําหนด (14 

รายการ) ทุกชุดขอมูลใน

กระบวนการทาํงาน 

- มีระบบบัญชีขอมูล 

- จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดในหมวดหมู

สาธารณะอยางนอย รอยละ 50 ของ

ชุดขอมูลเปดในบัญชีขอมูล สามารถ

เขาถึงขอมูลไดตามมาตรฐาน 

คุณลักษณะแบบเปด ที่ สพร. กําหนด 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัลเพื่อนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ในรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1) มีการแตงตั้งบุคลากรที่เก่ียวของเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของ

โรงเรียน 

2) มีการเลือกภารกิจหลักในการจัดทําบัญชีขอมูล คือ การบริหารจัดการเรียนการสอน กระบวนงานสรรหาและ

คัดเลือกนักเรียน และไดจัดทํารายการชุดขอมูล (Data Set) ของกระบวนงานดังกลาวสงใหแกสํานักงานสถิติ

แหงชาติ และผูประสานงานของสํานักงาน กพร. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

3) มีการจัดทําชุดขอมูลคําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด (14 รายการ) 

(Template 2) ของกระบวนงานดังกลาว สงใหแกสํานักงานสถิติแหงชาติ และผูประสานงานของสํานักงาน 

กพร. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

4) มีการจัดทําระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน (Agency Data Catalog) ตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด แสดงไว

บนเว็บไซตของโรงเรียน https://opendata.mwit.ac.th โดยขอมูลที่ เผยแพรทั้ งหมดจัดอยูในหมวดหมู

สาธารณะ (Open Data) และมีการจัดทําคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata)  (Template 

3) โดยสงขอมูลใหแกสํานักงานสถิติแหงชาติ และผูประสานงานของสํานักงาน กพร. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 

2564 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1.1 : 

3.1.1.1 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ 143/ 2564 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data 

Catalog) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1.1.2 หนังสือเลขที่ ศธ 55/394 เร่ือง การพิจารณาทบทวนกระบวนงานและชุดขอมูลที่สัมพันธกับภารกิจที่หนวยงาน

เลือก (Template 1) 

3.1.1.3 หนังสือเลขที่ ศธ 55/714 เร่ือง ผลการจัดทําชุดขอมูลคําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน

ที่ สพร. กําหนด (14 รายการ) (Template 2) 

3.1.1.4 หนังสือเลขที่ ศธ 55/805 เร่ือง การจัดทําคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata)  

(Template 3) 

3.1.1.5 ระบบบัญชีขอมูลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (Agency Data Catalog): https://opendata.mwit.ac.th 

 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. นายบญุนที  ศักดิ์บุญญารัตน 

2. น.ส.สิรยาภรณ  ผาลาวรรณ 

3. น.ส.วาสิฏฐี  มุกสิกะพนัธ 

 

โทรศัพท :  0-2027-7209 

0-2027-7178 

0-2027-7009 
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องค์ประกอบที่ 3  การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน  
 
 

ตัวชี้วัด 3.1  การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ค าอธิบาย : 
ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่ จะเกิดขึ้น
จากการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happler Citizens) หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนาดใหญ่ 
เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึง่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-
based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov.40) 
อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
ทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกการพัฒนาระบบราชการมี
การปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และยังเป็นการยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การยกระดับสู่ระบบราชาการ 4.00 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 
4.0” ที่มีการท างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการท างานโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักส าคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจ
และเป็นทีพึ่งพิงได้ของประชาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ 
PMQA 4.0 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาการประเมินสถานะของตนเอง  

เครื่องมือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ท า
ให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐ
ในเชิงบูรณาการ ที่มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของกรพัฒนาประเทศ โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง และสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 
เป้าหมายการประเมิน :  

พิจารณาจากผลคะแนนโดยรวมของการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) 

 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

10 300 คะแนน 350 คะแนน 400 คะแนน 
 

เงื่อนไข : 
1. ใช้คะแนนประเมินจากข้ันตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น ตามเกณฑ์การประเมิน

สถานการณ์เปน็ระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ก าหนดการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามปฏิทนิการด าเนนิงานเก่ียวกับการประเมิน

สถานะของหน่วยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
โรงเรียนด าเนนิการรายงานผลประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในระบบ 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/  ส านักงาน ก.พ.ร.  โดยมีผลการด าเนนิการ ตามเกณฑ์ประเมินสถาน
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของโรงเรียน ดังนี้ 

 

หมวด 
ผลการประเมิน

ตนเองจาก
หน่วยงาน 

ผลการประเมิน
จากผู้ตรวจ 

ค่าเฉลี่ยของ
หน่วยงานที่

ประเมินทั้งหมด 

หมวด 1 การน าองค์กร 500 401.04 397.76 
หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์ 434.03 329.86 399.13 

หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

489.58 296.88 382.62 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 447.92 340.28 396.64 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500 385.42 381.01 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 437.50 282.99 397.99 

หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การด าเนินการ 343.33 230 301.62 
คะแนนรวม 500 คะแนน 450.34 323.78 379.54 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นระบบราชการ 3.60 2.59 3.04 
 

 

https://awards.opdc.go.th/awardsregister/
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.1.2 : 
3.1.2.1 ผลการด าเนินการ ตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 

2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  1. น.ส.สุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 
2. น.ส.นวีญา  พุทธิเสน 

 

โทรศัพท์ :  0-2027-7101 
0-2027-7108 
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องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน  

 

ตัวชี้วัดที่  4.1  การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :   น.ส.สุวพิชญ์  ค้าฮั้ว โทรศัพท์ :  0-2027-7101 

 

ค าอธิบาย : 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบ

ชองกฎระเบียบราชการเพื่อให้การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อ านาจหน้าที่คณะกรรมการองค์การ

มหาชนในการควบคุมดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน อนุมัติ

แผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อก าหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควร

ทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ 

ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการ

ประเมินให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เร่ืองแนวทางการควบคุมดูแล

กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทส าคัญอ่ืน ๆ เช่น การก ากับให้

องค์การมหาชนค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนว

ทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพที่ให้มีการด าเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ มากกว่าการ

ประเมินในเชิงปริมาณ เช่น การนับจ านวนคร้ังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามประเด็นที่ก าหนด 

รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็น 100 คะแนน ดังนี ้
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
 1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพือ่

ก าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-
2565) แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
 

4   



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 
 1.2 คณะกรรมการก ากับให้การจัดท าแผนมีคุณภาพโดยให้มีการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิาน โดยแผนตา่ง ๆ อยา่งน้อยต้องระบุ
เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธท์ี่ชัดเจน และสามารถน าไปปฏบิัติ
ได้จริง 

4   

 1.3 คณะกรรมการก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบิัติ
งานของเจ้าหนา้ที่ รวมทั้งจดัให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจ
แผนปฏบิัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปทีั่วทั้งองค์กร มี
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานตา่ง ๆ ไปสู่ การ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน 

4   

 1.4 คณะกรรมการก ากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงาน
เปรียบเทียบผลส าเร็จ ของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะ 
อย่างเหมาะสม 

3   

2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)    
 2.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อน ามาใช้ในการ
บริหาร เช่น การวิเคราะห์ ต้นทนุต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่ปฏบิัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนนุ ให้มีการลด
ค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพือ่ลดการพึ่งพางบประมาณแผน่ดิน 

5   

 2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏบิัติงานดา้นการเงินโดย

รายงานได้ระบุ ปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งก ากับให้มีการติดตามการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)    
 3.1 คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารจัดท าระเบยีบ ข้อบังคบั 

ประกาศ หรือข้อก าหนด เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการ

บริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบ ทั่วทั้งองค์กร 

รวมทั้งก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสม

และทันสมัย 

 

3   
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 
 3.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อมรายงาน ผลการด าเนนิงาน

ด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและ ให้

ข้อเสนอแนะ 

3   

 3.3 คณะกรรมการก ากับและพิจารณาการประเมินผลผูบ้ริหาร
องค์การมหาชน อย่างเปน็ระบบ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ชดัเจน และก าหนด เป้าหมาย น้ าหนัก ตัวชี้วัด ที่เปน็
รูปธรรม มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ การจัดตัง้และ
เป้าหมายระดบัองค์กร 

5   

 3.4 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และผูบ้ริหาร และมีการน าผลประเมิน
เชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจา้งงาน 

4   

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)    
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง    

 1) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลงัก าหนด และมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดท า แผนและรายงานมี
ครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมี ประเด็น
ครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

2   

 2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ง และก ากับให้มีกระบวนการ
สื่อสารท าความเข้าใจ การด าเนนิงานเรื่องการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

3   

 4.2 การตรวจสอบภายใน    
 1) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่

รับผิดชอบดา้น การตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบในมีความเปน็อิสระในการด าเนนิงาน โดยมี 
โครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

2   



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 
 2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ก ากับให้มีการจัดท าแผนและ
รายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนดตลอดจน
ก ากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
แก้ไข ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี จากรายงานการ
ตรวจสอบภายใน 

3   

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)    
 5.1 การบริหารจัดการความรู ้    
 1) คณะกรรมการก ากับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการ

ขององค์การมหาชน เช่น การศกึษากฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ ที่ใช้บงัคับ กับ
องค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอ ผา่น
ช่องทางการจัดประชุม หรือผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถก ากับดูแลองค์การ มหาชน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2   

 2) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ขององค์กร ที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ 
ความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และมีการสื่อสาร ทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3   

 5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและแสดง ความโปร่งใสในการด าเนินกิจการในรายงาน
ประจ าปี และเวบ็ไซต์ขององค์การ มหาชน โดยมีหัวข้อที่ควร
เปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แนวทางการควบคมุดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การ มหาชน เป็นอยา่งน้อย 
 
 

 
5 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 
 5.3 การน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ

ก ากับให้องค์การมหาชนมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ 
3-5 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทลัประจ าปี เสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และก ากบัให้ มีการติดตามการด าเนนิงานตามแผน 
และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5   

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 
คะแนน) 

   

 6.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการด าเนินงานที่ค านึงถึง
ผู้รับบริการ และจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยผู้ประเมินภายนอกและมีผล ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80ขึ้นไป 

5   

 6.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมชี่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่งเร่ืองร้องเรียน
มายังองค์การมหาชนไดโ้ดยสะดวก และมีการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และมีการ จัดการข้อร้องเรียน
ให้เป็นไปตามวิธีปฏบิัติรวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตามผล การ
จัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 

5   

 6.3 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน าผลการส ารวจความพงึ
พอใจของ ผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้
ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดท าเป็น
รายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิาน และ
การให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

5   

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)    
 7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจ านวน

การประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2   

 7.2 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมี
ฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง ภายใน 1 
ปี เพื่อให้มีการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

2   

 7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม ที่ฝา่ยเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้ การด าเนินการประชุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1   
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ด าเนินการ 

(1) 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

(0) 
8. การประเมินผลการปฏิบตัิงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)    

 8.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้งขององค์การมหาชน และให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี และรายงานดา้นภารกิจหลัก
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) โดยรายงานได้ระบปุัญหาอุปสรรค ที่ผลงานไม่
เป็นไปตามเปา้หมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการ
ติดตาม การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   

 8.2 คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
องค์การมหาชน พร้อม ข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนนิงาน
ขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่ก ากับ ดูแลองค์การมหาชน 

5   

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการองค์การมหาชน  
(5 คะแนน) 

   

 9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
ทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ในรูปแบบอ่ืน เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้
รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือ การประเมิน 360 องศา 

3   

 9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 
2 

  

รวม 100 94  
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อก าหนดทิศทาง และนโยบายการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
4   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่ 136/5/2563 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2563  ได้พิจารณาทบทวน

ยุทธศาสตร์ในการด าเนนิการงานโรงเรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ในการเป็น Digital Science Education Hub  

และเป็นแนวทางในการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ในประเด็นที่
เก่ียวกับการพิจารณาแผนปฏบิตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) PPT : Strategy Plan : Stepping into 4th Deccade 
 

 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
1.2 คณะกรรมการก ากับให้การจดัท าแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา

ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผน ต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเปา้หมาย ผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถ น าไปปฏิบัตไิดจ้ริง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

4   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่ 136/5/2563 เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ระบุเป้าหมาย ผลผลิตของการด าเนินงาน 

ในแต่ละกิจกรรมของโรงเรียน 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ในประเด็นที่
เก่ียวกับการพิจารณาแผนปฏบิตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) (ร่าง) เล่มแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
1.3 คณะกรรมการก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารท า

ความเข้าใจแผนปฏบิัติการ 5 ป ีและแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปทีัว่ทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิัติงานตา่ง ๆ ไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
4   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานของ

โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จงึเห็นชอบให้มีการปรบัปรุงและเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้การด าเนินงานของ

โรงเรียนและการใช้จา่ยงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อยา่งเต็มศักยภาพ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 137/6/2563  ในประเด็นที่เก่ียวกับการทบทวนงบประมาณ 
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1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน) 
1.4 คณะกรรมการก ากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลส าเร็จ ของงานกับเปา้หมายของแผนเปน็

ระยะ อย่างเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการได้มีการติดตามความก้าวหนา้ในการใช้งบประมาณและการด าเนนิงานเพื่อให้บรรลุตามแผน  โดยมีมติ

ให้โรงเรียนรายงานผลการใช้จา่ย ในรายการที่ไม่ระบุครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุม คร้ังที่ 135/4/2563, 138/1/2564, 139/2/2564, 140/3/2564 และ 142/5/2564 
 

 

2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

การรายงานผลการปฏิบัตงิานตอ้งวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานเทียบกับเปา้หมาย ระบุปัญหาอปุสรรค และ
แนวทาง การแก้ไข และการสรปุประเด็นที่ได้มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
2.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ

น ามาใช้ในการบริหาร เชน่ การวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานทีป่ฏิบัติหน้าที่คลา้ยคลงึกัน 
สนับสนนุ ให้มีการลดค่าใช้จา่ยและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผน่ดิน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการโรงเรียน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณและขอ้มูลทางการเงิน อยา่ง

ต่อเนื่องทุกไตรมาส 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 139/2/2564, 140/3/2564, 142/5/2564 
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2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 
2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏบิัติงานดา้นการเงินโดยรายงานได้ระบุ ปญัหาอุปสรรคที่ผลงานไม่

เป็นไปตามเปา้หมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งก ากับให้มีการติดตามการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการโรงเรียน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณและขอ้มูลทางการเงิน อยา่ง

ต่อเนื่องทุกไตรมาส 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 139/2/2564, 140/3/2564, 142/5/2564 
 

 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

หากมีผู้ครองต าแหน่งผู้บริหารระดับสงูรองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงานให้ครบถ้วน หาก
ไม่มี ผู้ครองต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับไมต่้องประเมิน 
3.1 คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารจัดท าระเบยีบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือข้อก าหนด เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบ ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวน
เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

      คณะกรรมการโรงเรียนได้เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ/ขอ้บังคับที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 137/6/2563  
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
3.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อมรายงาน ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้
คณะกรรมการพิจารณาและ ให้ข้อเสนอแนะ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและติดตามการรายงานผลการด าเนินงานดา้นการบริหารงาน

บุคคลอย่างต่อเนื่อง  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 136/5/2563 (เห็นชอบแผน), 137/6/2563, 139/2/2564, 142/5/2564 
 

 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
3.3 คณะกรรมการก ากับและพิจารณาการประเมินผลผูบ้ริหารองค์การมหาชน อย่างเป็นระบบ มีการก าหนด

หลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และก าหนด เปา้หมาย น้ าหนัก ตัวชี้วัด ที่เปน็รูปธรรม มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การจัดตัง้และเปา้หมายระดับองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเปน็ผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

(ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ) และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 137/6/256 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
3.4 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และผูบ้ริหาร และมีการน าผล

ประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสญัญาจ้างงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

4   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการ โดยคณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคล ได้ให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่  โดยที่ผลการประเมินดังกล่าวจะสอดคล้องกับกล่องเงินเดือนของ

เจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับการเลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้าง  ซึง่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจ้างเจา้หน้าที่ พ.ศ. 2561  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 139/2/2564 
2) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจา้งเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2561 
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4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

1) รายงานการควบคุมภายในมีความครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมปีระเดน็ครบถ้วนตาม 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนด  

2) รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหา
อุปสรรค ที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมทีส่ าคัญ และเร่ือง
อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ทีส่ าคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทจุริต/ความ
เสียหาย เป็นตน้  

3) เนื้อหาของแผนบริหารความเสีย่งต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คอื การก าหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง (ระบโุอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดบัความเสี่ยงในแต่ละดา้น เช่น ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ ธรรมาภบิาล กระบวนการท างาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ย 

4.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร และมีการน า
ผลประเมินเชื่อมโยงกบัการเลือ่นขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 
1) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังก าหนด และมี

ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดท า แผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การ
มหาชนและมี ประเดน็ครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้เห็นชอบประเด็นและแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ครอบคลุมตามประเด็นภารกิจของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุม คร้ังที่ 137/6/2563 , 138/1/2564, 
 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
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4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
4.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร และมีการน า

ผลประเมินเชื่อมโยงกบัการเลือ่นขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 
2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และก ากับให้

มีกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจ การด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทัง้
องค์กร 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้

ข้อคิดเห็น/ค าแนะน าเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 138/1/2564, 139/2/2564, 140/3/2564,141/4/2564 
 

 

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
4.2 การตรวจสอบภายใน 

1) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การตรวจสอบภายใน มผีู้ตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และสนบัสนุนให้ผูต้รวจสอบในมีความเปน็อิสระในการด าเนนิงาน 
โดยมี โครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 136/5/2563 
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4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
4.2 การตรวจสอบภายใน 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ก ากับให้มีการจัดท าแผนและ
รายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนดตลอดจนก ากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไข ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
     คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมได้ก ากับติดตามผล
การตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 136/5/2563 (เห็นชอบแผน) , 139/2/2564, 140/3/2564, 

142/5/2564 
 

 

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)  
5.1 การบริหารจัดการความรู้ 

1) คณะกรรมการก ากับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เชน่ การศึกษากฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ ที่ใช้บงัคับ กับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอ ผา่นช่องทางการจัดประชุม หรือผ่าน ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถก ากับดูแลองค์การ มหาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการได้ตั้งกลุ่มไลน์เพือ่เป็นอีกช่องทางการสื่อสารหนึง่ นอกเหนือจากช่องทางการประชุม เพื่อเป็นการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างกนั 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) ภาพตัวอย่างแสดงสมาชิกกลุ่มไลน์คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 
5.1 การบริหารจัดการความรู้  

2) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ที่เหมาะสม โดยมีการ
รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อ บรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตร์และวัตถปุระสงค์การ
จัดตั้ง และมีการสื่อสาร ทั่วทัง้องค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิธี
หรือช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
     คณะกรรมการได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสารหนึ่ง นอกเหนือจากช่องทางการประชุม เพื่อเป็นการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างกนั 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) ภาพตัวอย่างแสดงสมาชิกกลุ่มไลน์คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

 

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
     คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดง ความโปร่งใสในการด าเนินกิจการใน
รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ขององค์การ มหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 เร่ือง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ มหาชน เป็นอย่างน้อย 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

      โรงเรียนได้เปิดเผยข้อมูลขา่วสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) ภาพหน้าเว็บไซต์โรงเรียน 
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5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน) 
5.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
     คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏบิัติการดิจิทลั
ประจ าปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และก ากับให้ มีการติดตามการด าเนนิงานตามแผน และมีการรายงานผลให้
คณะกรรมการ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้พิจารณาแผนปฏบิัติงานประจาปี และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในการปรบัองค์กรไปสู่ดิจทิัล 

ตลอดจนการปรบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเป็น Hybrid Learning Mode ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปรับปรุง 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) PPT: MWIT: From School to Platform 
 

 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผูป้ระเมินจากภายนอกเป็นผูด้ าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
6.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการด าเนินงานที่ค านึงถึงผู้รับบริการ และจดัให้มีการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผล ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการของ
องค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     โรงเรียนได้ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการโครงการส ารวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการ  ผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจดังกล่าว คิดเป็นรอ้ยละ 87.20 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) เอกสารโครงการส ารวจความพงึพอใจ 
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6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 
6.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รบับริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 

สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน และมีการ จัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติรวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตาม
ผล การจัดการข้อร้องเรียนน้ัน ๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     โรงเรียนก าหนดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของโรงเรียนผ่านหน้าเว็บไซตช์องโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) ภาพหน้าเว็บไซต ์
 

 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน) 
6.3 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน าผลการส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 142/5/2563 
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7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการ เข้าประชุมร้อยละ 80 
ขึ้นไป กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต าแหน่ง 
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 

80 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนจานวน 6 คร้ัง คือครั้งที่ 
137/6/2563 ถึง คร้ังที่ 142/5/2564 มีจานวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ทุกคร้ัง โดยมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ถึงจานวน 4 คร้ัง ใน 6 คร้ังของการประชุมในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 139/2/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการ

ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) ตารางแจงนับจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

 

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 
7.2 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ตอ้งมีฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อย

กว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมวาระลบัเฉพาะกรรมการ โดยไม่มี

ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 ครั้ง คือ คร้ังที่ 138/1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564   
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุม คร้ังที่ 138/1/2564 ระเบียบวาระที่ 1.1 
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7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 
7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้

คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินการประชุมมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

1   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
        - 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
       - 

 

 

8. การประเมินผการปฏิบตัิงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 

คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหา 
ของรายงานอย่างน้อยเปน็ไปตามบทบัญญตัิมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
ผลงานในปีที่ผา่นมา ค าชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจดัท า ในภายหน้า และมี
ความเห็นคณะกรรมการในเร่ืองข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ องค์การมหาชน 
8.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้งขององค์การ

มหาชน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานด้านภารกิจหลักอื่น ๆ (ถ้ามี) โดย
รายงานได้ระบปุัญหาอุปสรรค ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการ
ติดตาม การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการได้พิจารณา  รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในภารกิจหลักของโรงเรียน อาทิ  

การคัดเลือกนักเรียน  การพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียน  การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน แผนการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียน  ตลอดจนรับทราบผลส าเร็จของโรงเรียน และผลการศึกษาต่อของนักเรียน  อย่างต่อเนื่อง 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายงานการประชุมคร้ังที่ 138/1/2564, 139/2/2564, 140/3/2564, 141/4/2564, 142/5/2564 
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8. การประเมินผการปฏิบตัิงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 
8.2 คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การมหาชน พร้อม ข้อเสนอแนะการ

พัฒนาการด าเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีที่ก ากับ ดูแลองค์การมหาชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

5   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

     คณะกรรมการโรงเรียนได้มอบหมายให้โรงเรียนเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ

รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์  เมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อกราบ

บังคมทูลรายงานผลการดาเนนิงานของโรงเรียน เพื่อน าพระราชวินิจฉัย และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนนิงาน

กิจการและการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 

1) รายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 
 

 

9. การประเมินผการปฏิบตัิงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน) 
 เงื่อนไข: 
▪ แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบทั้งคณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยทีสุ่ด) ดังต่อไปนี ้

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
(2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ  
(3) การประชุมของคณะกรรมการ  
(4) การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการ  
(5) ความสัมพนัธ์กับฝา่ยบริหาร  
(6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการบรหิารการจัดประชุมของฝา่ยเลขานุการในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งวาระการ
ประชุมก่อน การประชุม ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของ
เอกสาร ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นตน้ หรือ  

▪ คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ การประเมินโดย 
รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งหรือการประเมิน 360 องศา 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
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9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผูร้ักษาการตาม 
พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือ การประเมนิ 360 องศา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

3   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
     - 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
-  

 

 

9. การประเมินผการปฏิบตัิงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน) 
9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

คะแนน ด าเนินการ ไม่ไดด้ าเนินการ 

2   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
     - 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
-  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor  : 
 
 

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักเรียน (MWIT) 

ค าอธิบาย : 
การส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักเรียน (MWIT) เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

การตอบสนองความคาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 

โดยมีการจัดเตรียมการด าเนนิกิจกรรมระดมความเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้นักเรียน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
เป็นผู้สอนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาท ิ

1) อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
2) อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี 
3) อาจารย์คณะตา่ง ๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชน่ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ พาณชิยศาสตร์และ

การบัญชี เปน็ต้น 
ซึ่งกิจกรรมระดมความเห็นจากผู้ใช้นักเรียน จ านวนไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ เมื่อก้าวเข้าสู่มหาวทิยาลัย โดยประเด็นความคิดเห็นที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จะได้จากการจัดประชมุกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายการประเมิน : 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 2564 2565 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2563 โดยการจ้างหน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นผู้ประเมิน โดยมีประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักเรียน (MWIT) รวมในโครงการ
ดังกล่าวด้วย  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 2019 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบ
ต่อแผนการด าเนินงานของที่ปรึกษาในการประเมินโครงการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งช่วงระยะเวลาในการด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 
ส่งผลให้เวลาในการด าเนินการคาบเกี่ยวกันกับช่วงเวลาที่ต้องรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564   
      ในการนี้ โรงเรียนจึงขอใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจ าปีการศึกษา 2563 (พ.ค.63 - เม.ย.64)  (เล่มที่ 2) มีผล
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 87.20  โดยมีประเด็นด าเนินกิจกรรมเสวนาและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้ใช้
นักเรียนและศิษย์เก่า พบว่า นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความสามารถด้านวิชาการเป็นที่
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ประจักษ์ อย่างไรก็ตามความสามารถดังกล่าวไม่เพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีในปัจจบุัน
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยทักษะที่จ าเปน็ต้องสง่เสริมอย่างยิ่ง คือ คุณลักษณะเปน็ผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
(Change Agent) เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร หรือสังคม เกิดจากพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ความเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรม แนวคิดและเจตคติของคนในหน่วยงาน องค์กร หรือ
สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสิ่งใหม่ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อให้
เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ศิษย์เก่ามีความยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในทุกดา้นตามความถนัดและความสามารถ ดงันั้น โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์จึงควรจัดกิจกรรม/โครงการ หรือกลไกที่ดึงศิษย์เก่าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อันจะชว่ยผลักดันให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข  : 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2563 

2. หนังสือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง ปรับเปลี่ยนแผนด าเนนิการสัมภาษณ์อาจารย์
มหาวิทยาลยัที่เป็นผู้สอนนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (อาจารย์ผู้ใชน้ักเรียน) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563 

3. สรุปผลโครงการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีการศึกา 2563 (เล่ม 2) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ ์
2. นางสุภานันท์  สุจริต 
 

โทรศัพท์ :  0-2027-7088 
0-2027-7155 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor  : 
 
 

ตัวชี้วัด : ระบบการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในด้านการวิจัย 

ค าอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปน็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้น าระดบันานาชาติจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถเปน็นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และมุ่งมัน่
พัฒนาประเทศชาติ ข้อมูลด้านการวิจัยของศิษย์เก่าจึงเป็นข้อมูลส าคัญทีส่ะท้อนถึงการด าเนนิงานของโรงเรียนวา่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร 
 
เป้าหมายการประเมิน : 
 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
- จัดท าแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ง

แผนการสร้างระบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าได ้

ร้อยละ 50 ของศิษย์เก่าทั้งหมด 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมและแผนระบบการติดตาม

นักเรียนเก่าด้านการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดท าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียนเก่าในรูปแบบ Google Site ให้นักเรียนเก่ากรอกออนไลน ์

ปัจจุบนัระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้บุคคลเข้าถึงหรือรับส่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้สะดวกยิง่ขึ้น ดังนัน้การ
จัดท าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียนเก่าในรูปแบบ Google Site ให้นักเรียนเก่ากรอกออนไลนจ์ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเก่าได้อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อนักเรียนเก่าในสภาวะการณ์ปจัจุบนั 

2. ติดตามข้อมูลนักเรียนเก่าที่ประกอบอาชีพอาจารย์มหาวทิยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
นักเรียนเก่าของโรงเรียนนอกจากจะได้รับการสง่เสริมด้านการวจิัยจากโรงเรียน ยังได้รับการส่งเสริมด้านการวิจยั

จากสถานที่ท างาน โดยเฉพาะนกัเรียนเก่าที่ท างานในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งมีนโยบายพัฒนาบุคลากรภายใต้ก ากับของ
มหาวิทยาลยั หรือสถาบันอุดมศึกษาด้านการวิจัย มุ่งสู่ระดับโลก (World-Class University) จึงนับได้วา่นักเรียนเก่าที่
ท างานในสถาบนัอุดมศึกษาเปน็บุคลากรที่มีคุณภาพอีกกลุ่มหนึง่ของประเทศชาติในการท างานด้านการวิจัย 

3. ติดตามสบืค้นข้อมูลจากหน่วยงานวิจัย  
ปัจจุบนัมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย เช่น วช. Thailis Linkedin คลังข้อมูล

วิจัยไทย(tnrr.in.th) หนว่ยงานเหล่านี้ล้วนเก็บข้อมูลด้านการวิจยัทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก และให้บริการข้อมูล
แบบสาธารณะ จึงเปน็อีกช่องทางหนึ่งส าหรับนักเรียนเก่าของโรงเรียนในการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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4. ให้นักเรียนยืนยันข้อมูลจากอีเมลโรงเรียนและอีเมลส่วนตัวของนักเรียน 
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลอีเมลของนักเรียนเก่าทั้งอีเมลโรงเรียนและอีเมลส่วนตัวของนักเรียน นอกจากนี้ยงั

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการประกอบอาชีพ การจัดท าขอ้มูลนักเรียนเก่ารายบุคคล
ตามข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู่ ส่งให้แก่นักเรียนเก่าเพื่อยืนยันและปรับปรุงข้อมูล จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเก่าได้
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลด้านการวิจัยของนักเรียนเก่าต่อโรงเรียนต่อไป 

5. จัดท าจดหมายเปิดผนึกจากโรงเรียนถึงนักเรียนเก่าถึงความจ าเป็นในการกรอกข้อมูลนักเรียนเก่า 
วันที่ 28 สิงหาคมของทุกปี เปน็วันสถาปนาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ นับเปน็วันส าคัญของโรงเรียนที่จะ

กระตุ้นให้นักเรียนเก่าระลึกถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ของการจัดตั้งโรงเรียน นบัเป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนที่จะเชญิ
ชวนนักเรียนเก่ามาให้ข้อมูลด้านการวิจัยแก่โรงเรียน 

 

สรุปผังระบบการตดิตามนักเรยีนเก่าด้านงานวิจัย   

ช่วงเวลา แผนการด าเนินการ ช่องทางการติดตาม 

ตุลาคม 
ส่งข้อมูลประวัตสิ่วนตัวและผลงาน

ของนักเรียนเก่าถึงนักเรียนเก่า 

 

พฤศจิกายน 

ติดตามสบืค้นข้อมูลผลงานวิจัยของ

นักเรียนเก่าจากหน่วยงานวิจัย 

 

ธันวาคม 

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 
ติดตามข้อมูลนักเรียนเก่ากลุ่ม

อาจารย์มหาวิทยาลัย 

 

มิถุนายน 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 
จัดท าจดหมายเปิดผนึกจากโรงเรียน

ถึงนักเรียนเก่า 

 

กันยายน สรุปและรายงานผล 
 

 

 

อีเมล 

อีเมล 

เครือข่ายสังคมออนไลน ์

เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 

ระบบสบืค้นข้อมูลของ
หน่วยงาน 
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข  : 
1. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมและแผนระบบการติดตามนักเรียนเก่าด้านการวิจัย 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 1. น.ส.สถาพร  วรรณธนวิจารณ ์

2. นายคมกริช  สุนทรา 
3. นายววัชชิรทาน  เข็มทอง 

 

โทรศัพท์ :  0-20277080 
0-20277114 
0-20277167 
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ชื่อองค์การมหาชน     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    (องค์การมหาชน) 
  

1. กลไกการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(โปรดกาเครื่องหมาย √) 

หมายเหตุ 
ไม่มี มี 

ภายนอก 

 

√ 

- ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และวินิจฉัยอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษ 
- โรงเรียนมีกล่องรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยผู้อ านวยการเป็นผู้รบัผิดชอบกล่องรับ

ความคิดเห็นดังกล่าว 
- โรงเรียนเปิดรับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วย

ตนเอง และข้อความบน Facebook รวมถึงทาง Social Media ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

ภายใน 

 

√ 

 

2. จ านวนเร่ืองร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เร่ืองร้องเรียนภายในองค์กร เร่ืองร้องเรียนภายนอกองค์กร 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด  
(เร่ือง) 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เร่ือง) 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด  
(เร่ือง) 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เร่ือง) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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3. ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.   

(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน)   
การด าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง. 

(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

1. การตรวจสอบงบการเงิน พบว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ประกาศโดย
กระทรวงการคลังประกาศใช้ 

2. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและการบริหารทรัพย์สิน พบว่า   
- การใช้จ่ายเงินเพื่อทรัพย์สินเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับการก าหนดไว้ และ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ท้ังนี้การอนุมัติการจัดซื้อจดัจ้างและการเบิก
จ่ายเงินเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนฯ อีกทั้งหากรายการใดที่ยัง
สามารถใช้การซ่อมแซมแทนการซือ้ใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนได้ โรงเรียนฯ ก็จะใช้การ
ซ่อมแซมแทน 

- โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินเป็นอยา่งดี โดยทรัพยส์ินท่ีซื้อมาจะมีการ
บันทึกในทะเบียนทรัพย์สินทันที และคิดค่าเสื่อราคาเมื่อตรวจรับทรัพย์สิน และ
โดยรวมมีการจัดท ารหัสทรัพย์สินติดกับตัวทรัพยส์ินอย่างครบถ้วน ท าให้มั่นใจได้ว่า 
ทรัพย์สินเป็นของโรงเรียนฯ และมีอยู่จริง นอกจากนี้โรงเรียนฯ มีแผนการตรวจนับ
ทรัพย์สินทุกปี โดยทรัพย์สินท่ีช ารดุ เสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือสูญหาย โรงเรียนฯ 
ได้ด าเนินการตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยรวมถือว่าการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า โดยรวมโรงเรียนมรีะบบการควบคุมภายใน ใน
การบริหารงานเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน 

- 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ทั้งด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ด้านเงินยืมทดรอง  ด้านเงินเดือน ระบบพัสดุและ
ทรัพย์สินถาวร ดา้นภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ด้านการบันทึกบัญชี โดยได้มีข้อสังเกตในด้าน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบาการบญัชีภาครัฐที่
จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต เนือ่งจากในปัจจุบันกระทรวงการคลงัมีวัตถุประสงค์ให้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ (IPSAS) และมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงได้มีการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับปรบัปรุงใหม่ (1) มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับท่ี 23 เรื่อง 
รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน โดยมผีลบังคับถือปฏิบัติกับรายงานการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลังวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 นอกจากนี้ในอนาคต 
กระทรวงการคลังจะมีประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงอีก
หลายเรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น โรงเรยีนจึงต้องมีการตดิตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุงท่ีจะมีการประกาศใช้ในอนาคตอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การจัดท างบการเงินของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ เป็นไปตามหลักการและ
นโยบายการบัญชีที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  

 
 
 
 
 
 

4. ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  



รายงานการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.   
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน)   

การด าเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง. 
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

ไม่มี - 

 
หมายเหตุ : โปรดแนบหนังสือผลการสอบบัญชี จาก สตง. หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 
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