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รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

(องคการมหาชน)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 1

ท่ีดําเนินการโดย สสวท. 

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 3

ท่ีดําเนินการโดย สสวท. 

1.3 จาํนวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน 5

โอลิมปกวิชาการ ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 7

2.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนยงานภายนอก 9

2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร 11

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และหรือประชุมวิชาการระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดท่ี 3 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชา 13

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

4.1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีท่ีจัดสอบโดย ก.พ. 15

หรือการสอบแขงขันท่ัวไปโดยหนวยงานอ่ืน

4.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17

ในระดับปริญญาตรี จากแหลงทุนตาง ๆ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.1 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19

5.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 21

ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัย 23

มหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารบัญ
หนา



ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ

7.1 จํานวนคายดาราศาสตรท่ีจัดใหสําหรับโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมาขอรับบริการ 25

7.2 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง 27

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 29

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 30

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 32

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน 33

ตัวชี้วัดท่ี 12 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูท่ีไดตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอในท่ีประชุม 35

วิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 1 - 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 55) 
ตัวชี้วัดที่  1  ผลสําเร็จของโครงการโอลมิปกวิชาการ ของโรงเรียนประกอบดวย 
1.1 จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการ 
      โดย สสวท.  
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความ
สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ตอ
สาขาวิชา) เพื่อเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือประมาณ 
25 คน เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ 

2. 
3. 

เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปกวิชาการฯ สสวท. 
คณะกรรมการโอลิมปกวิชาการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณดําเนินการ ประสานงานและสรุปกิจกรรม 
โอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงได กําหนดวา ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก
วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 43 คน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และเนื่องจากการเพิ่ม
หรือลดของรอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ เปนการเพิ่มหรือลดแบบไมเปน
เสนตรง (non-linear) จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ ตามรอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือก
เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนี้  

 

•   
 

1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1 
ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 39 คน 

•   
 

2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1 
ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 41 คน  



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 2 - 

•   
 

3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1 
ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 43 คน 

•   
 

4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1 
ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 44 คน 

•   
 

5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1 
ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน  45 คน 

 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
ที่ดําเนินการโดย สสวท.  

คน 32 37 43 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นางกุลยา  ศรีลิโก เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5181 
ผูจัดเก็บขอมลู :       1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5189 
 2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4231 
 3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4244 
  4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5204 

 5. นายนิทัศน  ศรีพงษพนัธ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4214 
        6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5197 
 7.  นายธรรมนญู  ผุยรอด เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 3 - 

ตัวชี้วัดที่  1  ผลสําเร็จของโครงการโอลมิปกวิชาการ ของโรงเรียนประกอบดวย 
1.2 จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลอืกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  ที่ดําเนนิการ 
      โดย สสวท.  
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความ
สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (15 คน ตอสาขาวิชา) เพื่อเขา
คายฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือประมาณ 25 คน เปนผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 
   
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. 
 
2. 

ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไปแขงขนัคณติศาสตร  
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปกวิชาการฯ สสวท. 

3. คณะกรรมการโอลิมปกวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการ ประสานงานและสรุป 
กิจกรรมโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาว กําหนดวา ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 33 คน จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และ
เนื่องจากการเพิ่มหรือลดของรอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ เปนการ
เพิ่มหรือลดแบบไมเปนเสนตรง (non-linear) จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ ตามรอยละของ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนี้ 

 

•   
 

1   คะแนน ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 27 คน 

•   
 

2   คะแนน ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 29 คน 

•   
 

3   คะแนน ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 33 คน 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 4 - 

•   
 

4   คะแนน ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เปน 34 คน 

•   
 

5   คะแนน ถามีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ
คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  เปน 35 คน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

1.2 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
ที่ดําเนินการโดย สสวท. 

คน 20 23 33 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นางกุลยา  ศรีลิโก เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5181 
ผูจัดเก็บขอมลู :       1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5189 
 2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4231 
 3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4244 
  4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5204 

 5. นายนิทัศน  ศรีพงษพนัธ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4214 
        6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5197 
 7. นายธรรมนญู  ผุยรอด เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 5 - 

ตัวชี้วัดที่  1  ผลสําเร็จของโครงการโอลมิปกวิชาการ ของโรงเรียนประกอบดวย 
1.3 จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลอืกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก 
      วิชาการ ระดับนานาชาติ 
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 1 
คําอธิบาย :   

โครงการโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ เปนโครงการประจําปที่คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับนานาชาติ  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันดังกลาวถือไดวาเปนผูมีความสามารถสูงเยี่ยมทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  ทุกคนจะไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอก  เพื่อ
กลับมาเปนกําลังหลักระดับแนวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนใหเขารวมในโครงการนี้มาโดยตลอด และ
ถือวาการที่นักเรียนของโรงเรียนไดเปนผูแทนประเทศเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานอยางหนึ่งของโรงเรียน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ 

2. 
3. 

เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปกวิชาการฯ สสวท. 
คณะกรรมการโอลิมปกวิชาการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณดําเนินการ ประสานงานและสรุป 
กิจกรรมโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาว กําหนดวา ถามีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 5 คน 
จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีนักเรียนไดรับการคัดเลือกเพิ่มหรือลด 1 คน (± 1 คน) คะแนน
จะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน  (± 1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 3 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 4 คน 

•   3  คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 5 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 6 คน 

•   5  คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 7 คน 

 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 6 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขนัโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

คน 4 7 4 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกุลยา  ศรลีิโก เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5181 
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5189 
 2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4231 
 3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4244 
  4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5204 

 5. นายนิทัศน  ศรีพงษพนัธ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 4214 
        6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5197 

7. นายธรรมนญู  ผุยรอด        เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 5187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 7 - 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
2.1 จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรบัคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
หนวยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
นอกเหนือจากการจัดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนของโรงเรียน ไดเสนอผลการทําโครงงานของ
ตนเองในชวงเดือนมกราคมของทุก ๆ ป  โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารวมชมและซักถามดวยแลว   
โรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปเสนอผลงานในตางประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ   
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลโครงงานที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ จัดรวบรวมขอมูล 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548-2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผล
งานในระดับนานาชาติ 18 โครงงาน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด 
1 โครงงาน (±  1 โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (± 1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  
 จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 16 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 17 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 18 โครงงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 19 โครงงาน 

•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 20 โครงงาน 

 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 8 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติ 

โครงงาน 5 12 18 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวจิารณ  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4241 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4238 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 9 - 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
2.2  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

โครงงานเปนงานวิจัยในระดับนักเรียน  มีจุดมุงหมายใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรู
โดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการต้ังปญหาและวางแผนที่จะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรู 
ระยะเวลา อุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรือในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือศูนยวิจัยที่ใหความรวมมือ และทุน
สนับสนุนที่ทางโรงเรียนต้ังงบประมาณไวจํานวนหนึ่ง ทางโรงเรียนไดมีการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียน
นําเสนอเคาโครงงานไปยังหนวยงานภายนอก อาทิเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร (YSC)  
โครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการทาํงาน
วิจัยนํามาใชในการพัฒนางานวิจัยของนักเรียน โดยใหเขียนขอเสนอโครงงานเขาไปขอรับเงินทุนกับแหลงทุน 
จากนั้นเจาของโครงการจะทําการประเมินคุณภาพของขอเสนอโครงงาน  หากมีคุณภาพ มีประโยชน สามารถ
ทําไดจริงก็จะทําการสนับสนุนเงินทุน บางโครงการหากนักเรียนมีปญหาในการทําโครงงานทางโครงการจะจัด
อาจารยที่ปรึกษาพิเศษเพิ่มเติมใหดวย  

ดังนั้นหากโรงเรียนไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกนับวาเปนการเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ
ของโครงงาน นอกจากนี้ยังมีผลทําใหนักเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเขียนเคาโครงโครงงานและการ
ทํางานวิจัยที่ดี และเปนอีกหนึ่งชองทางในการฝกใหนักเรียนเรียนรูวิธีการขอทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยของ
นักเรียนในอนาคต  
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 
คณะกรรมการสงเสริมการทําโครงงานและกิจกรรม JSTP ของโรงเรียน ไดดําเนินการดังนี้ 
1. 
2. 
3.  
4. 

จัดทําการสํารวจแหลงเงินทุนวิจัยและทําการประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 
จัดใหนักเรียนสงขอเสนอโครงงานไปขอรับทุน ตามกําหนดการของแหลงเงินทุนตาง ๆ 
ติดตามการประกาศผลการอนุมัติทุนและทําการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 
ติดตามการทําโครงงานของนักเรียนใหดําเนินไปตามกําหนดการของทุน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก 19 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก 21 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก 23 โครงงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก 25 โครงงาน 
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•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก 27 โครงงาน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

2.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

โครงงาน 10 14 39 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวจิารณ  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4241 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4238 
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ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
2.3  จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลัน่กรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและ 
       เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และหรือประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
หนวยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
นอกเหนือจากการจัดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนของโรงเรียน ไดเสนอผลการทําโครงงานของ
ตนเองในชวงเดือนมกราคมของทุก ๆ ป  โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารวมชมและซักถามดวยแลว   
โรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปเสนอผลงานในตางประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ   
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลโครงงานที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ จัดรวบรวมขอมูล 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผล
งานในระดับนานาชาติ 3 โครงงาน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด 1 
โครงงาน (±  1  โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  
 จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และ
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ  1 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และ
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ  2 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และ
หรือที่ประชุมวิชาการระดบัประเทศและระดับนานาชาติ  3 โครงงาน 
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•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และ
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ  4  โครงงาน 

•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และ
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ  5  โครงงาน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วทท.) และหรือที่ประชมุวิชาการ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โครงงาน 2 0 4 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวจิารณ  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4241 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม  เบอรติดตอ : 0-849-7000 ตอ 4238 
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ตัวชี้วัดที่ 3  คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศกึษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเนต็) เฉลี่ยรวมทุก 
                    สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
หนวยวัด : คะแนน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือ Ordinary National Educational Test-ONET  
(โอเน็ต) เปนการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2550 จัดสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ  
ซึ่งจัดสอบเพียงครั้งเดียวสําหรับผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนับวา เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ซึ่งนักเรียนจะตองสอบตามระบบการเรียนโดยปกติอยูแลว  ไมใชเปนการกําหนดใหสอบเพิ่มเติม  และ
สถาบันอุดมศึกษาเห็นรวมกันวา นาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  จึงได
กําหนดใหนํามาใชเปนสวนหนึ่งขององคประกอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 
1.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ขั้นพืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test) ประมาณเดือนกุมภาพันธ ของทุกป 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2549 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถาผลคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) 
เฉลี่ยนรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 387 คะแนน จะไดคะแนนผลการประเมิน
เทากับ  3 และถาผลคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) เฉลี่ยนรวมทุก
สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดนี้ จึงเปนดังนี้ 

 
 

•   1   คะแนน เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน  
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เปน 385 คะแนน 

•   2   คะแนน เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน  
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เปน 386 คะแนน 

•   3   คะแนน เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน  
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
เปน 387 คะแนน 

•   4   คะแนน เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน  
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เปน 388 คะแนน 
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•   5   คะแนน เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน  
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เปน  389 คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

หนวย
วัด 2548 2549 2550 

3. คะแนนจากการจัดทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 
เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

คะแนน - 377 387.49 

 
กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2879-7000 ตอ 3154  
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 
 2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3167 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 15 - 

ตัวชี้วัดที่ 4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.1  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนศกึษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
       หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ
ตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี  ที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือที่จัด
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขันเพื่อ
รับการคัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพื่อกลับมาเปนนักวิชาการ  นักวิจัย  
นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหกับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
นักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญา
ตรี ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของโรงเรียน 

จัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี
ที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น เปน 27 คน จะไดคะแนนผลการประเมิน
เทากับ 3 และถามีนักเรียนที่ไดรับทุนเพิ่มหรือลด 1 คน (±  1 คน)  คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (± 1 
คะแนน  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ จึงเปนดังนี้ 
 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 25 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 26 คน 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 27 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 28 คน 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 29 คน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

4.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ
ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบ
โดยก.พ. หรือการสอบแขงขนัทั่วไปโดย
หนวยงานอืน่ 

คน 15 20 27 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2879-7000 ตอ 3154  
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 
 2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3167 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.2  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตร ี
       จากแหลงทุนตาง ๆ   
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทุนที่นักเรียนโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ  ฝายวิชาการของ 

โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงไดกําหนดวา ถามีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 33 คน จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามี
นักเรียนที่ไดรับทุนเพิ่มหรือลด 2 คน (±  2 คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการ
ใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 29 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 31 คน 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 33 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 35 คน 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 37 คน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทนุเขาศึกษาตอ
ในประเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลง
ทุนตาง ๆ 

คน 19 30 33 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3154 
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 
 2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3164 

        3. นายวัชชิรทาน  เขม็ทอง        เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 19 - 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.1  รอยละของนักเรียนที่ศกึษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 7 
คําอธิบาย : 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษาตอของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ 
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกําลังคน
ทางดานดังกลาวใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรุนแรง  
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของโรงเรียน

จัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548-2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 94 จะได
คะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีนักเรียนศึกษาตอเพิ่มหรือลด รอยละ 1 (±  รอยละ 1 ) คะแนนจะเพิ่ม
หรือลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 92 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 93 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 94 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 95 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 96 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 20 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ 88.84 93.30 95.00 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3154 
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 
 2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3164 

        3. นายวัชชิรทาน  เขม็ทอง        เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 21 - 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.2 รอยละของนักเรียนที่ศกึษาตอดานวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร 
หรือคณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได 
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานใหมากขึ้น เพราะเปนสาขาที่ขาดแคลนมาก โดย
การจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญ และ
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของ 

โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 20 จะไดคะแนนผล
การประเมินเทากับ 3 และถามีนักเรียนศึกษาตอเพิ่มหรือลด รอยละ 1 (±  รอยละ 1) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 
คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 18  

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 19 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 20 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 22 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 22 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

5.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

รอยละ 21.89 16.96 18.00 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2879-7000 ตอ 3154  
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 
 2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 23 - 

ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มผีลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก  : รอยละ 7 
คําอธิบาย :  

การติดตามสถานภาพ ผลการเรียน และผลงานดีเดนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณและเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของ 
โรงเรียน ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนินงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. รวบรวมขอมูลจากแบบรายงานความกาวหนาในการศึกษาตอของนักเรยีนเกาผานระบบ on-line 
ที่จัดทําโดยฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกาของโรงเรยีน 

2. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามขอมูลจากตัวแทนอาจารย และตัวแทนเพือ่น ที่จัดทําโดยฝาย
วิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกาของโรงเรยีน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 34 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 37 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 40 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 43 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 24 - 

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 46 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

6. รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มผีล
การเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับ - 40.26 - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2879-7000 ตอ 3154  
ผูจัดเก็บขอมลู :   1. นางสาวมนทกานต  ทรพัยแกว เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3161 

 2. นางสาวกนกนาถ    โกสุวินทร เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 3164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 25 - 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบรกิารทางวิชาการ 
7.1  จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหสําหรับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นที่มาขอรบับริการ 
หนวยวัด : คาย  
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ปจจุบันโรงเรียนมีชุด Software คอมพิวเตอรสําหรับใชฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสาม
มิติ ซึ่งจัดเปนสื่อการสอนดาราศาสตร ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาก  Software ดังกลาวโรงเรียนไดมี
ขอตกลงกับ The Center for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology, 
Australia. ในเบื้องตนขอตกลงกําหนดใหใชเฉพาะกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเทานั้น  ตอมา
โรงเรียนไดขอความอนุเคราะหใหใชกับนักเรียนโรงเรียนอื่นไดดวย  และไดรับการอนุญาตแตโรงเรียนตองเสีย
คาใชจายจํานวนหนึ่งเพิ่มขึ้น   
   เพื่อให  Software สื่อการสอนดาราศาสตรที่โรงเรียนมีใชอยู  ไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนจากโรงเรียนอื่นนอกไปจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนจึงไดจัดทํา
หลักสูตรคายดาราศาสตรที่มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรูดาราศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2, 3 และ 4 ขึ้น  และเชิญชวนนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ มาเรียนรูดารา
ศาสตรผานภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสามมิติจาก สื่อ Software คอมพิวเตอรดังกลาว 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. เก็บขอมูลจํานวนโรงเรียนที่ตกลงมาใชบริการการจัดคายดาราศาสตรตามหลักสูตรคายดารา
ศาสตรที่โรงเรยีนจัดทําขึ้น   

2. แหลงที่เก็บขอมูล คือ สาขาวิชาฟสิกสที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนดใหมีหนาที่ในการดูแล 
Software สื่อการสอนดาราศาสตร  และจัดการเรียนการสอนดาราศาสตรใหกับนักเรียนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 8 คาย 

•   2   คะแนน เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 9 คาย 

•   3   คะแนน เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 10 คาย 

•   4   คะแนน เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 11 คาย 

•   5   คะแนน เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 12 คาย 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 26 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

7.1 จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหสําหรับ
โรงเรียนหรอืหนวยงานอื่นที่มาขอรับ
บริการ 

คาย - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอัมพร  บุญญาสถิตสถาพร เบอรติดตอ : 0-2879-7000 ตอ 4211  
ผูจัดเก็บขอมลู :   นายกันตธนากร  นอยเสนา เบอรติดตอ : 0-2849-7000  ตอ 4215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 27 - 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบรกิารทางวิชาการ 
7.2 รอยละของผลสําเร็จในการใหบรกิารกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยทั้ง 12 แหง 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 8 
คําอธิบาย :  

  เหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กลาวไวชัดเจนใหโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณเปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 
ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดต้ังใหเปนโรงเรียนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทางวิทยาศาสตร 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ผลสําเร็จของการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วัดไดจากจํานวนโรงเรียนใน
กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ที่นําหลักสูตรหรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปใช
จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนหองวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. เก็บขอมูลจากวิธีการหรือกระบวนการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรของโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และจํานวนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่นําหลักสูตรหรือ
หลักการหรือแนวคิดที่ไดไปใชจริง 

2. แหลงขอมูล คอื โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12  แหง 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 
 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 65 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 70 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 75 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 80 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 85 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 28 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

7.2 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แหง 

รอยละ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจนัทร เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 1083 
ผูจัดเก็บขอมลู  :        นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 3154 
 นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 3158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 29 - 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่  8  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากผลสําเร็จความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการมหาชน  โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร. จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
3. ความพึงพอใจตอการสอนของครูผูสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพและปริมาณของ สื่อ หนังสือ อุปกรณ และครุภัณฑการ

เรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
5. ความพึงพอใจตอการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
6. ความพึงพอใจตอกิจกรรมและบริการทางวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมตาม

ความสนใจและความถนัดของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
7. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

• ผูรับบริการ  หมายถึง  นักเรียน ผูปกครอง และครู ที่รับบริการจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

การกําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยกําหนดวา เมื่อผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจ รอยละ 75 จะ
ไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีผูรับบริการเพิ่มหรือลด รอยละ 5 (±  รอยละ 5 ) คะแนนจะเพิ่ม
หรือลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
เหตุผล : 
  ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ  และมีความเหมาะสมที่จะจัดต้ังหนวยงาน
บริการขึ้นใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากร
และบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดต้ังเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10 ) 
ตัวชี้วัดที่  9  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ  10 
คําอธิบาย :  

 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การทีอ่งคการมหาชนสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

 ภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสถานภาพเปนองคการมหาชน ภารกิจของโรงเรียนจึง
ไมใชเพียงการจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเทานั้น  โรงเรียนตองปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามพระ
ราชกฤษฎีการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 และยังตองจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียน
ประจํา เพื่อใหสามารถพัฒนานักเรียนไดสูงสุดเต็มตามศักยภาพของผูมคีวามสามารถพิเศษทํานองเดียวกันกับ
โรงเรียนที่มีจุดมุงหมายเดียวกับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณในนานาอารยประเทศอีกดวย เมื่อวิเคราะหตาม
เงื่อนไขดังกลาวแลว ภารกิจของโรงเรียนอาจแบงไดเปน 5 ประการ ดังนี ้

 ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอน แยกเปน 2 ภารกิจยอย ดังนี ้
        ภารกิจที่ 1.1 : การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
        ภารกิจที่ 1.2 : การจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนไดพัฒนาเพิม่เติมขึ้นเปนการ 

       เฉพาะ สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 ภารกิจที่ 2 : การจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนไดพฒันาเพิ่มเติมขึ้นเปนโรงเรียนประจํา 
 ภารกิจที่ 3 : การเปนโรงเรียนตนแบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเปนโรงเรียนที่มีสถานภาพเปนองคการมหาชน 
 ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

งานแผนงานและประเมินมาตรฐาน เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานผลของคณะกรรมการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลิต 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 

 

ขั้นตอนที ่1   มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบในการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและมกีารอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

เทากับ  1  คะแนน 

ขั้นตอนที ่2 มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก 
ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนย ตนทนุ คาใชจายตามเกณฑ
คงคางทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑการ
ปนสวนคาใชจาย 

เทากับ  2  คะแนน 
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ขั้นตอนที ่3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

เทากับ  3  คะแนน 

ขั้นตอนที ่4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทนุตอผลผลติระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่จัดทําขึ้นในขัน้ตอนที ่3 
วามีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดงักลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิตไดแลวเสรจ็ 

เทากับ 4 คะแนน 

ขั้นตอนที ่5 มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรอืแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทากับ 5 คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

8. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

ระดับ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา   รัตนศรีทอง เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2132 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นางกรรณิกา  แกวมะเริง เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2126 
 นางสาวสุภา  นิลพงษ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2108 
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มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดแูลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 ) 
ตัวชี้วัดที่  10 ระดับการพัฒนาดานการกาํกับดูแลกิจการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนเรื่องที่คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานขององคกรจะตอง
ใหความสําคัญเพื่อใหดําเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน โดยมีการ
บริหารงานที่ดี  ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝาย  โดยในการปฏิบัติการกํากับกิจการขององคกรตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผานคณะกรรมการของ
องคการมหาชน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธในการดําเนินงาน
เพื่อให ฝายบริหารและพนักงานมีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ภายใตระบบการทํางานที่ดี และมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจขององคกร ตลอดจนจัดให
มีการติดตามการประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น  
ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการดําเนินงานขององคกรโดยตรง 
 นอกจากนี้ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้น เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย สามารถรวมตรวจสอบการทํางานของ
องคกรได 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  เปนดังนี้ 

 

•   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 1 เทากับ   1   คะแนน 

•   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 2 เทากับ   2   คะแนน 

•   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 3 เทากับ   3   คะแนน 

•   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 4 เทากับ   4   คะแนน 

•   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 5 เทากับ   5   คะแนน 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

10. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ - - - 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2103 
ผูจัดเก็บขอมลู  :    นางสาวจตุพร  คาฮั้ว เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2105 
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มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดแูลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 ) 
ตัวชี้วัดที่  11   ระดับคุณภาพของแผนปฏบิัติงาน 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 10 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาผลจากคุณภาพในกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานขององคการมหาชน โดยแผนปฏิบัติ
งานที่ดีตองเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม โดยยึดหลักการวิเคราะห 
SWOT เพื่อกําหนดเปาประสงค และกลยุทธในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

       งานแผนงานและประเมนิมาตรฐาน  จดัเก็บขอมูลจากงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติงานประจําป 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และเปาหมายการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมมาสประจําป 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

   
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 
 

หัวขอที่ใชในการประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

1. กระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติงาน  
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน/คณะทํางานวางแผนในระดับ

จํานวนครั้งที่เหมาะสม 
1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออนขององคการ 
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน มคีวามสอดคลองกับ

วัตถุประสงค นโยบาย และพันธกิจขององคกร 
1.4 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของพนักงาน และเปดกวางใหมีการ

สื่อสารทําความเขาใจของแผนทั่วทั้งองคกร 
1.5 วันที่จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําเรจ็ 

1 
 
2 
3 
 
2 
 
2 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
11.  ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน ระดับ - - - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2103 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสุภา  นิลพงษ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2109 
 นางสาวโฉมยงค  พุทธิเสน เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 2108 
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 มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25 ) 
ตัวชี้วัดที่  12 จํานวนผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการและที่ไดเสนอในที ่
                     ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  
หนวยวัด : เรื่อง 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

บุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรดําเนินงานไปสูเปาหมาย และอุดมการณได   โรงเรียนไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ  ผลงานอยางหนึ่งที่เปนภาพสะทอนของ
ผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร คือจํานวนผลงานทางวิชาการที่บุคลากรไดรวมกันสรรสรางและเผยแพรจนไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

โรงเรียนมีนโยบายมุงมั่นที่จะสงเสริมใหครูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ   จํานวนผลงานทาง
วิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ถือเปนผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสู
มาตรฐานโลก 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. ฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกา เก็บรวบรวมขอมูลผลงานทางวิชาการของครู

ที่ไดเสนอในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2. ฝายวิชาการ กิจการนักเรียนและกิจการนักเรียนเกา เก็บรวบรวมขอมูลผลงานทางวิชาการของครู

ที่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการ 
   

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 - 2550 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่
ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 8 เรื่อง 
จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถาผลงานของครูไดรับการตีพิมพเพิ่มหรือลด 1 เรื่อง (±  1 เรื่อง) 
คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 6 เรื่อง 

•   2   คะแนน เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 7 เรื่อง 

•   3   คะแนน เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 8 เรื่อง 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 36 - 

•   4   คะแนน เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 9 เรื่อง 

•   5   คะแนน เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 10 เรือ่ง 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
12. จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดตีพิมพ

ในวารสารทางวชิาการและที่ไดเสนอในที่
ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ/หรือ
ระดับนานาชาตทิี่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

เรื่อง 3 6 8 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 3154 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวธวชินี  โรจนาวี เบอรติดตอ : 0-2849-7000 ตอ 3155 
 
 


