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ข้อมูลการใหบ้ริการตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 โทรศัพท์ หมายเลข 0 2826 7000 และ 0 2826 7149  

1.2 E-mail : school@mwit.ac.th 

1.3 ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

1.4 ข้อความทาง Facebook : Mahidol Wittayanusorn School (Official) 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ เกีย่วกับโรงเรียน มีความถูกต้อง ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และมีประสทิธิภาพ โรงเรียนได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน

การทุจริต ในเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดังนี ้

 

ที ่ ช่องทางการใหบ้ริการ 
สถิติการให้บริการ (ครั้ง) 

รวม 
ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 

1 โทรศัพท ์ 360 285 255 300 285 345 1,830 

2 e-mail 11 17 22 22 21 20 113 

3 ติดต่อด้วยตนเอง 7 2 - - - - 9 

4 ข้อความ Facebook 23 284 16 176 92 84 675 

5 ร้องเรียนการทจุริต - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 
 

2. การให้บริการศึกษาดูงาน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้การ

บริหารจัดการของโรงเรียน ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ และรูปแบบการด าเนินงานของ

องค์การมหาชน รวมทั้งเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน และผลงาน

ของนักเรียน ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถงึ มีนาคม 2564 มีผู้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จ านวน 91 คน จาก 5 หน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ วัน เดือน ปี หน่วยงาน หัวข้อการดูงาน จ านวน 

1 9 ต.ค. 63 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
จ.อุดรธานี 
 

1. หลักสูตร 
2. โครงการ / กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศ 
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ / ค่ายวิชาการ / 

การศึกษานอกสถานที่ / คลินิกวิชาการ 
4. กิจกรรมพัฒนาการและสังคม 

ครู 20 คน 

2 16 ต.ค. 63 คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนานักเรียน 

ครู 3 คน นักศึกษา
ปริญญาโท 20 คน 

และเจ้าหน้าที่ 1 คน 

3 24 ต.ค. 63 รายการวันใหม่วาไรตี้ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

การจัดกิจกรรมอบรมคุณครูโรงเรียนศูนย์
ขยายผล รุ่นที่ 2 

เจ้าหน้าที่ 3 คน 

4 15 ธ.ค. 63 ส านักงาน ก.พ. 
 
 
 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนทุนรัฐบาล
และข้าราชการ
ส านักงาน ก.พ.  
จ านวน 12 คน 

5 11 ม.ค. 64 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 
 

การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
(ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 1 วัน เนื่องจากการ
ระบาดของ COVID-19) 

นักศึกษา + อาจารย์  
จ านวน 20 คน 

6 10 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
 

การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 
(ศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์) 

อาจารย์และนักเรียน
หลักสูตรครุศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
จ านวน 52 คน 

7 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต
การศึกษา 
 

การบริหารจัดการหอพักส าหรับนักเรียนประจ า 
(หน่วยงานต้นทางไม่ได้ก าหนดวันเวลา ให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมในช่วงที่สะดวก แต่
ภายหลังหน่วยงานได้ขอเลื่อนไปอย่างไม่มี
ก าหนด เนื่องจากต้องการมาเยี่ยมชมสถานที่
จริง แต่ติดเรื่องการระบาดของ COVID-19) 

อาจารย์ 10 คน 
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3. การให้บริการวิชาการ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด าเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของ

ประเทศตามพันธกิจของโรงเรียน ในการใหบ้ริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นความเข้มขน้ทางด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ และยังได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ผ่านโครงการต่าง ๆ 

ดังนี้ 

3.1 ด้านการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1)  โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ

และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่น 2 

ประกอบด้วย โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. ที่ได้รบัการจัดตั้งเป็น 

“โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ” จ านวน 12 โรงเรียน ครอบคลมุ 12 จังหวัด และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด  

รวมจ านวน 116 โรงเรียน (ด ำเนินโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565) 

2) โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการขยายผล

องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. 

ในจังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนศูนย ์

ขยายผลฯ” จ านวน 11 โรงเรียน ครอบคลมุ 11 จังหวัด และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด จ านวน 109 โรงเรียน 

3) โครงการสนับสนุนการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไป

ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1* ประกอบด้วยโรงเรียน

ที่จัดการเรียนการสอนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดต้ังเป็น “โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ” 

รุ่น 1 จ านวน 11 โรงเรียน ครอบคลุม 11 จงัหวัด  

(หมำยเหตุ * โครงกำรใหม่ ด ำเนินโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

3.2 ด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 2 โครงการ 

1) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง  
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2) โครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่น 1-5 ที่ไม่ได้เป็นศนูย์ขยายผลฯ (จ านวน 36 

โรงเรียน) และโรงเรียนบึงกาฬ  

3.3 ด้านการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

1) โครงการการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรยีนการสอน 

2) โครงการการจัดประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และ เทคโนโลยกีลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จดักิจกรรมให้บริการพิเศษด้านการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ

และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ช่วงเดือน

ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ดังนี ้

1. จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ให้กับโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน และโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ด้าน

คณิตศาสตร์ ฟสิิกส์ เคมี และชีววิทยา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563  

2. ส่งบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคม ีและชีววิทยา ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เดินทางไปเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดอบรมของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที ่2 และ

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นศูนย์ขยายผลฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด  

ครั้งที่ 2/2563 ดังนี ้

ช่วงเวลาในการจัดอบรม
ขยายผลฯ 

โรงเรียนศูนยข์ยายผลฯ 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รุ่นที่ 2 

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

26 - 27 ธ.ค. 2563 จุฬาภรณฯ มุกดาหาร 
ล าปางกัลยาณ ี
อุดมดรุณ ี

9 - 10 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ เชียงราย - 
23 - 24 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ พิษณุโลก สตรีศึกษา 
30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ เลย - 
30 - 31 ม.ค. 2564 จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช - 

6 - 7 ก.พ. 2564 
จุฬาภรณฯ ปทุมธานี เบญจมราชรังสฤษฎิ ์
จุฬาภรณฯ บุรีรัมย ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
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ช่วงเวลาในการจัดอบรม
ขยายผลฯ 

โรงเรียนศูนยข์ยายผลฯ 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
รุ่นที่ 2 

6 - 7 ก.พ. 2564 
- ตราษตระการคุณ 
- พิชัยรัตนาคาร 

13 - 14 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ ชลบุร ี - 
20 ก.พ. 2564 จุฬาภรณฯ สตูล (วันที ่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 - อ านาจเจริญ 

 

3. จัดประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการขยายผล 

องค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. 

ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1 จ านวน 11 โรงเรียน ผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 25 ก.พ. 2564 

4. จัดอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ผ่านสื่อออนไลน์ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ เคมี ชีววิทยา และภาษาไทย มีบุคลากรครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษาทั่วไปให้ความสนในลงทะเบียนเข้ารบัการอบรม รวมจ านวน 93 คน 
 

ช่วงเวลาในการจัดอบรม ด้าน/สาขาวิชา ชื่อหวัข้ออบรม 

21 ม.ีค. 2564 

วิทยาการค านวณ ไพทอนส าหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 1 

เคมี นาโนเทคโนโลยีสู่เคมีเชิงประยุกต ์

ชีววิทยา 

บอร์ดเกม กับ การเรียนรู้ทางชีววิทยา 

27 ม.ีค. 2564 
 

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของสิ่งมีชีวติในอาณาจักรพืช 

28 ม.ีค. 2564 

 

คณิตศาสตร ์ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

ภาษาไทย การสร้างห้องเรยีนสร้างสรรค์ดว้ยการใชก้ิจกรรมน าการสอน 
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4. การให้บริการหนังสือรับรอง ส าหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนเก่า 

 นักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว หากมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง 

หลักฐานแสดงผลการเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ สามารถ

ยื่นค าร้องขอได้ที่งานวชิาการ  โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 มีสถิตกิารให้บริการดังกล่าว 

ดังนี้ 

ผู้รับบริการ 
สถิติการให้บริการ (ครั้ง) 

รวม 
ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 

นักเรียนปัจจุบนั 237 95 53 92 0 7 484 

นักเรียนเก่า - 4 - - - - 4 

 

 

 

 

----------------------------------- 


