
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัด 
เพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติงาน  

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
      หนา 

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 
 ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรยีนของโรงเรียน   1 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน   
         1.2.1  ผลการทดสอบความถนัดวิชาคณิตศาสตร (PAT1)     2 

          1.2.1  ผลการทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร (PAT2)     3 
 ตัวชี้วัดที่  1.3  จํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 
                                เขารวมแขงขนัโอลมิปกวิชาการ ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชา 

                     ทั้งที่ดําเนนิการ โดย สสวท. 5 สาขาวิชา และสอวน. 1 สาขาวิชา    4 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

1.4.1  จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่รวมแสดงงาน 
         ประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรือ 
         ที่ประชมุวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ    6 
1.4.2  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน 
         ตางประเทศ         8 
1.4.3  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด 

                                    ของสมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ    10 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 

1.5.1 รอยละของนักเรียนที่ไดรับทนุเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตร 12 
และเทคโนโลยใีนระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย 

1.5.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 14 
1.5.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแต 

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      16 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนกัเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.6.1 จํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18 
1.6.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน   20 

ตัวชี้วัดที่ 1.7  จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ พทุธศักราช 2552    
             ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช 

          Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning    21 
ตัวชี้วัดที่ 1.8  ผลสําเร็จของการสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามี 
        สวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 

1.8.1 จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรยีนในการใหนกัเรียน 
ทําโครงงานวิจยัและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร   23 



                    หนา 
 

1.8.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 
และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป   25        

ตัวชี้วัดที่ 1.9  รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
             ทั้ง 12 แหง          27 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่  2.1  รอยละความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอการบริการของโรงเรียน   29 
ตัวชี้วัดที่  2.2  รอยละความพึงพอใจของของหนวยงานภายนอกที่โรงเรยีนใหบริการ  31 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10 ) 
ตัวชี้วัดที่  3.1  ระดับความสําเร็จในการใชตนทุนตอหนวยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 

           การปฏบิัติงานของโรงเรียน       33 
ตัวชี้วัดที่  3.2  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับโรงเรียน 

           มหิดลวิทยานุสรณวาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2543    35 
ตัวชี้วัดที่  3.3  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานในกิจกรรมพฒันาผูเรียน  37 

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดแูลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนัก : รอยละ 20 ) 
ตัวชี้วัดที่  4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองคการ  39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 1 - 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (น้ําหนัก : รอยละ 60) 
ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
หนวยวัด : เปอรเซน็ไทล  
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบของนกัเรียนในวิชาความถนัด
ทั่วไป ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552  หรือมีนาคม 2553 
โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประกอบดวย 2 สวน คอื สวนที่ 1 ความสามารถในการอาน 
เขียน คิดวิเคราะหและแกปญหา สวนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 
 

•   1   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน เปอรเซ็นไทลที ่84  

•   2   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน เปอรเซ็นไทลที ่87 

•   3   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน เปอรเซ็นไทลที ่90 

•   4   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน เปอรเซ็นไทลที ่93 

•   5   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน เปอรเซ็นไทลที ่96 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 
โดยเฉลีย่ของนกัเรยีนของโรงเรียน  

เปอรเซน็
ไทล 

- - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  ประมาณ
เดือนตุลาคม 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง   เบอรติดตอ : 0-2849-7155 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 2 - 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.2.1  ผลการทดสอบความถนัดทางคณติศาสตร  PAT 1 โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
หนวยวัด : เปอรเซน็ไทล  
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตรในที่นี้หมายถึง ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัด
ทางคณิตศาสตร ซึง่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552 หรือ 
มีนาคม 2553 โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย 2 สวน คือ เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวของ 
และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานคณิตศาสตร 

   
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 70  

•   2   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียนเปอรเซน็ไทลที่ 75  

•   3   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 80  

•   4   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 85  

•   5   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียนเปอรเซน็ไทลที่ 90  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทาง
คณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรยีน  

เปอรเซน็
ไทล 

- - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดวิชาคณิตศาสตร (PAT)  
ประมาณเดือนตุลาคม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง   เบอรติดตอ : 0-2849-7155 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 3 - 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.2.2  ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  PAT 2  โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
หนวยวัด : เปอรเซน็ไทล  
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตรในที่นีห้มายถึง ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัด
ทางวิทยาศาสตร ซึง่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552 หรือ 
มีนาคม 2553 โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย 2 สวน คือ เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวของ 
และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานวิทยาศาสตร 

   
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 70  

•   2   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 75  

•   3   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 80  

•   4   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 85  

•   5   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอรเซน็ไทลที่ 90  

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรยีน  

เปอรเซน็
ไทล 

- - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร (PAT)  
ประมาณเดือนตุลาคม 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง   เบอรติดตอ : 0-2849-7155 
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ตัวชี้วัดที่  1.3  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน 
                        โอลิมปกวิชาการ ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชาทั้งที่ดําเนนิการโดย สสวท.  5 สาขาวิชา  
                         และสอวน.  1 สาขาวิชา 
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการทีโ่รงเรียนจัดใหกบันักเรียนที่มีความรัก ความ
สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชวีวิทยา  หรอืฟสิกส  หรอืคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึง้จริงจงั    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขนัและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที ่1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ตอ
สาขาวิชา) เพื่อเขาคายฝกอบรมครัง้ที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือประมาณ 
25 คน เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมนุเวียนเปนเจาภาพในแตละป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 - 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงได กําหนดวา ถามีนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขนัโอลิมปกวิชาการ 8 คน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีนกัเรียน
ไดรับการคัดเลอืกเปนผูแทนประเทศไทยเพิ่มหรอืลด 1 คน (±  1 คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (± 1 
คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ จึงเปนดังนี ้ 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 6 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 7 คน 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 8 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 9 คน 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 10 คน 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.3 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขนัโอลมิปกวิชาการระดบันานาชาติใน 
6 สาขาวิชาทัง้ที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 
สาขาวิชา และสอวน. 1 สาขาวิชา  

คน 4 6 9 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ 
2. 
3. 

เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปกวิชาการฯ สสวท. 
คณะกรรมการโอลิมปกวิชาการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณดําเนินการ ประสานงานและสรุปกิจกรรม 
โอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นายสุนทร  พรจําเริญ   เบอรติดตอ : 0-2849-7227  
ผูจัดเก็บขอมลู :       1. นายสาโรจน  บุญเส็ง   เบอรติดตอ : 0-2849-7227 
 2. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ   เบอรติดตอ : 0-2849-7232  
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ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
1.4.1  จํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลัน่กรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและ 
          เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
หนวยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :  

การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทาง
โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบ
การศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพใน
ระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือ จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกและยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ใหไปรวมแสดงผลงานใน
เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550- 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงาน
ประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการระดับประเทศอื่น ๆ หรือ
ระดับนานาชาติ 8 โครงงาน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด 1 
โครงงาน (±  1  โครงงาน)  คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  
จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  6 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  7 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชมุวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  8 โครงงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  9  โครงงาน 
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•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงใน
งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  10  โครงงาน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.4.1 เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผาน
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวม
แสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ   

โครงงาน 4 7 10 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลโครงงานที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ จัดรวบรวมขอมูล 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม   เบอรติดตอ : 0-2849-7238 
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ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
1.4.2  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 
หนวยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :  

การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทาง
โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบ
การศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากการนําเสนอตอสาธารณชนชาวไทยแลว การนําเสนอผลงานเพื่อให
ชาวตางชาติรับรูเปนอีกวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง
สรางสรรคจากวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดจากประเทศไทย และภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการแสดงถึง
ศักยภาพของงานวิจัยที่ทําโดยเยาวชนไทย 

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือ จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนใหเขารวมกิจกรรมการนําเสนอโครงงาน
ในตางประเทศ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550-2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 
ผลงานในตางประเทศ 21 โครงงาน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด 
1 โครงงาน (±  1 โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (± 1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  
 จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 19 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 20 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 21 โครงงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 22 โครงงาน 

•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาติ 23 โครงงาน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.4.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติ 

โครงงาน 18 21 23 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลโครงงานที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ จัดรวบรวมขอมูล 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม   เบอรติดตอ : 0-2849-7238  
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ตัวชี้วัดที่  1.4  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร 
1.4.3  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ ระดับประเทศและ 
          ระดับนานาชาติ 
หนวยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

การทําโครงงานเปนการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ การวางแผน หาขอมูล 
และการลงมือทําอยางเปนขั้นตอน เปนเหตุเปนผล เปนหัวใจหลักสําคัญของการทํางานวิจัยอันเปนสากล ทาง
โรงเรียนจึงกระตุนใหนักเรียนสามารถทําโครงงานที่แสดงถึงการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สมบูรณ และ
โครงงานที่ถูกสรางขึ้นเปนที่ยอมรับตอผูอื่นเชน การไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขัน ที่มีกรรมการจาก
หนวยงานอื่น ๆ เปนผูพิจารณา 

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือ จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับรางวัลจาก การประกวดแขงขันของสมาคมฯ การเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับโครงงาน งานวิจัยอื่น ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550-2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด
ของสมาคมฯ การประกวดระดับประเทศและระดับนานาชาติ  10 โครงงาน  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 
3 และถาไดรับรางวัลจากการประกวดเพิ่มหรือลด 1 โครงงาน (±  1 โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 
คะแนน (± 1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

•   1   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 8 โครงงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 9 โครงงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 10 โครงงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 11 โครงงาน 

•   5   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 12 โครงงาน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.4.3 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โครงงาน 3 12 11 

 
หมายเหตุ : 
 การแสดงผลงานที่จัดในตางประเทศเพื่อประกวดหรือแขงขนัและตองไดรางวัลใดรางวัลหนึ่งดวย 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลโครงงานที่ไดรับคัดเลือกไปรวมกิจกรรมการ
แขงขนั และกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับโครงงาน จัดรวบรวมขอมูล 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม   เบอรติดตอ : 0-2849-7238 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ผลสําเร็จดานการศกึษาตอของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.5.1   รอยละของนกัเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศกึษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ 
            ปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในที่นีห้มายถงึทุนที่นักเรียนโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 - 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให
คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงไดกําหนดวา ถามีนกัเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงเปาหมาย เปนรอยละ  30  จะไดคะแนนผลการ
ประเมินเทากับ 3 เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จงึเปนดังนี ้

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย เปนรอยละ 20  

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย เปนรอยละ 25 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย เปนรอยละ 30 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย เปนรอยละ 35 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนเปาหมาย เปนรอยละ 40 

 
เงื่อนไข :   

หากจํานวนหนวยงานที่ใหทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปลี่ยนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น  
ใหโรงเรียนขอปรับเกณฑการใหคะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจา ฯ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.5.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทนุเขาศึกษา
ตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจาก
แหลงทนุเปาหมาย 

รอยละ - 31.25 31.11 

 
 หมายเหตุ : 
 แหลงทนุเปาหมายในปงบประมาณ 2553 ประกอบดวย 

1. ทุน สวทช. วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ทุน สวทช. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
3. ทุนศรีตรังทอง 
4. ทุนโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
6. ทุนบริษัท เชฟรอนประเทศไทย จํากัด 
7. ทุน ปตท. สํารวจและผลิต จํากัด 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ  ฝายวิชาการของ 

โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154   
ผูจัดเก็บขอมลู :    นายวัชชิรทาน  เข็มทอง  เบอรติดตอ : 0-2849-7155   
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ผลสําเร็จดานการศกึษาตอของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.5.2 จํานวนนกัเรยีนที่ไดรับทนุศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :   

ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ
ตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีที่เปนทุนเลาเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน(ก.พ.) หรือที่จัดสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขันเพื่อรับ
การคัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพื่อกลับมาเปนนักวิชาการ  นักวิจัย  
นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหกับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
นักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี 
ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 - 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป เปน 34 คน จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถาไดรับรางวัลจากการประกวดเพิ่มหรือลด 2 คน
(±  2 คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง 1 คะแนน (± 1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึน้ไป
เปน 30 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึน้ไป
เปน 32 คน 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึน้ไป
เปน 34 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรขีึน้ไป
เปน 36 คน 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึน้ไป
เปน 38 คน 

เงื่อนไข :   
หากจํานวนหนวยงานที่ใหทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปลี่ยนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น  

ใหโรงเรียนขอปรับเกณฑการใหคะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจา ฯ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.5.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ
ตางประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

คน 27 31 34 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของโรงเรียน 

จัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู :   นายวัชชิรทาน  เข็มทอง   เบอรติดตอ : 0-2849-7155  
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ผลสําเร็จดานการศกึษาตอของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.5..3    รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศกึษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรี 
             ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

จากอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพและกาวไปสูระดับมาตรฐานสากล (world class) การที่จะประสบผลสําเร็จดังกลาว ขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีครู-อาจารยชั้นยอด และมีสภาพแวดลอมที่ดี โรงเรียนไดสรางพื้นฐาน
ที่ดีใหกับนักเรียนตลอดระยะเวลา 3 ป หลังจากนั้นก็พยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสไปศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นยอมเปนที่รวมของคณาจารยชั้นยอด 
ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเกิดได ดังนั้น โรงเรียนจึงสรางใหนักเรียนมี
ความสามารถที่จะกาวไปสูสถาบันดังกลาวได หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถือวาเปนผลสําเร็จของการศึกษาตอ 
 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ พิจารณาไดจากจํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรก
ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในป
การศึกษา 2551 โดยใชการจัดลําดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking 2008 
ของ Time Higher Education Supplement. 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 – 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงไดกําหนดวา ถามีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ต้ังแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
19  จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนรอยละ 17 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนรอยละ 18 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนรอยละ 19 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนรอยละ 20 
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•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนรอยละ 21 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.5.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศกึษา
ไดรับการคัดเลอืกเขาศึกษาตอต้ังแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
ชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ 15 19 19 

 
หมายเหตุ : 
 โรงเรียนเลอืกใชการจัดอันดับของ THES-QS World University Ranking 2008 (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) ป 2008 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล 

1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ  ฝายวิชาการของ 

โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154  
ผูจัดเก็บขอมลู :    นายวัชชิรทาน  เข็มทอง  เบอรติดตอ : 0-2849-7155  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 18 - 

ตัวชี้วัดที่  1.6  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.6.1  จํานวนนักเรียนที่ศกึษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทีน่ี้หมายถึงการศึกษาตอของ
นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ 
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ประกอบอาชพีเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกาํลังคน
ทางดานดังกลาวใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรนุแรง  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2550-2552 เปนขอมูลพืน้ฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี222 คน 
จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และถามีนักเรียนศึกษาตอเพิ่มหรือลด 2 คน (±  2 คน) คะแนนจะเพิ่ม
หรือลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
218 คน 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
220 คน 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
222 คน 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
224 คน 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
226 คน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.6.1 จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

คน 223 222 222 

 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 19 - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของโรงเรียน

จัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154  
ผูจัดเก็บขอมลู :    นายวัชชิรทาน  เข็มทอง                      เบอรติดตอ : 0-2849-7155  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 20 - 

ตัวชี้วัดที่  1.6  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.6.2   รอยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร 
หรอืคณะวิชาทีเ่รียกชื่อเปนอยางอืน่ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได 
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานใหมากขึ้น เพราะเปนสาขาที่ขาดแคลนมาก โดย
การจัดกิจกรรมแนะแนวในรปูแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เหน็คุณคา ความสําคัญ และ
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 - 2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ18 จะไดคะแนนผล
การประเมินเทากับ 3 เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

 

•   1   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 14 

•   2   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 16 

•   3   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 18 

•   4   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 20 

•   5   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 22 
 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.6.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

รอยละ 18.00 21.79 18.22 
 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. เก็บขอมูลโดยตรงจากนักเรียน 
2. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งงานใหการปรึกษาฯ ฝายวิชาการของ 

โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยใชวิธีใหนักเรียนสงขอมูลกลับมาที่หนวยงาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ   เบอรติดตอ : 0-2849-7154  
ผูจัดเก็บขอมลู :      นายวัชชิรทาน  เข็มทอง  เบอรติดตอ : 0-2849-7155  



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 21 - 

ตัวชี้วัดที่  1.7   จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 ที่ไดรับการ 
                         พัฒนาใหเปนตนแบบในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช Inquiry - based  leaning หรือ  
                         Problem-based leaning 
หนวยวัด :  รายวิชา 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry – based leaning) เปนเทคนคิการจัดการเรียนรูที่กระตุนให
ผูเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด  โดยเนนใหผูเรียนรับผิดชอบที่จะเรียนรูดวยตนเอง   
ครูจะมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกที่จะใหผูเรียนคนพบขอมูลและจัดระบบความหมายของขอมูล
ของตนเอง   
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ใชผลการดําเนินงานป 2552 เปนขอมูลพืน้ฐานในการกําหนดการใหคะแนน  จากขอมูลพื้นฐาน
ดังกลาวกําหนดวา ถาจํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 ที่ไดรับการ
พัฒนาใหเปนตนแบบในการจดัการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  leaning หรอื Problem-based 
leaning  เปน 3 รายวิชา จะไดคะแนนผลการประเมินเทากบั 3 เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด จึงเปนดังนี ้

•   1   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  
leaning หรือ Problem-based leaning  เปน 1 รายวิชา 

•   2   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  
leaning หรือ Problem-based leaning  เปน 2 รายวิชา 

•   3   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  
leaning หรือ Problem-based leaning  เปน 3 รายวิชา 

•   4   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  
leaning หรือ Problem-based leaning  เปน 4 รายวิชา 

•   5   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Inquiry - based  
leaning หรือ Problem-based leaning  เปน 5 รายวิชา 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 255 

1.7 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 ที่
ไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช Inquiry - 
based  leaning หรือ Problem-based 
leaning 

รายวิชา - - 1 รายวิชา 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 22 - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. คณะทํางานที่โรงเรียนแตงต้ังขึ้นใหนํารองและขยายผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
2. ฝายวิชาการ กิจการนักเรยีนและนักเรียน รายงานผลสรุปจากการเปดสอบหลักสูตร  Inquiry - 

based  leaning หรือ Problem-based leaning 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร เบอรติดตอ : 0-2849-7103  
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นายเศวต  ภูภากรณ เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
 2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี เบอรติดตอ : 0-2849-7155 
 3. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เบอรติดตอ : 0-2849-7156 
 4. นายคมศิลป  โคตรมูล เบอรติดตอ : 0-2849-7215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 23 - 

ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน 
                        การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
1.8.1   จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมอืกับโรงเรียนในการใหนกัเรยีนทําโครงงานวิจัยและฝกประสบการณ 
            ทางวิทยาศาสตร 
หนวยวัด : หนวยงาน 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มี
ความรูความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับ
บุคลากรของหนวยงานที่ทําการวิจัยตาง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการติดตอ
กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชนเชน หนวยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชน การเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหใช
เครื่องมือ การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหอื่น ๆ ตอการทําโครงงานของนักเรียน 

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือ จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทําโครงงานวิจัยและฝกประสบการณทาง
วิทยาศาสตร 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2550-2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวกําหนดวา ถามีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร  18 หนวยงาน จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3 และ
ถามีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนเพิ่มหรือลด 1 หนวยงาน (±  1 หนวยงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือ
ลดลง 1 คะแนน  (±  1 คะแนน) เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเปนดังนี้ 

•   1   คะแนน เมื่อมีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 16 หนวยงาน 

•   2   คะแนน เมื่อมีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 17 หนวยงาน 

•   3   คะแนน เมื่อมีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 18 หนวยงาน 

•   4   คะแนน เมื่อมีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 19 หนวยงาน 

•   5   คะแนน เมื่อมีหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 20 หนวยงาน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.8.1 จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือ
กับโรงเรียนในการใหนักเรียนทํา
โครงงานวิจัยและฝกประสบการณ
ทางวิทยาศาสตร 

หนวยงาน 17 9 19 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหในการทํา

โครงงานของนกัเรียนในการทาํงานวิจัย โครงงาน หรือฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรใน
หนวยงานตาง ๆ 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางสาวอรวรรณ  ปยะบุญ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
            2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอรติดตอ : 0-2849-7241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
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ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน 
                        การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
1.8.2   รอยละของนกัเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการ 
           ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มี
ความรูความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับ
บุคลากรของหนวยงานที่ทําการวิจัยตาง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการติดตอ
กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชนเชน หนวยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชน การเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหใช
เครื่องมือ การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหอื่น ๆ ตอการทําโครงงานของนักเรียน 

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
คือ รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวย
งานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะ

กําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี้ 
 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 50 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสบการณ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 55 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสงการณ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 

•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 60 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสงการณ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 

•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 65 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสงการณ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 70 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสงการณ
ทางวิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.8.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมฝกประสบการณทาง
วิทยาศาสตร และไดรับผลการ
ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดี
ขึ้นไป 

รอยละ - - - 
 

 

 หมายเหตุ : 
 ผูประเมินคือหนวยงานวิจัย/ศูนยวิจัยที่นักเรยีนไปฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บขอมูลจากบุคคลากรของหนวยงานที่อนุเคราะหให
นักเรียนทํางานวิจัย โครงงาน หรือฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรในหนวยงานตาง ๆ 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางสาวอรวรรณ  ปยะบุญ   เบอรติดตอ : 0-2849-7244 
            2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอรติดตอ : 0-2849-7241 
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ตัวชี้วัดที่  1.9   รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยทั้ง 12 แหง 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 4 
คําอธิบาย :  

  เหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กลาวไวชัดเจนใหโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณเปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อนัหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แหง ซึง่มีวัตถุประสงคของการจัดต้ังใหเปนโรงเรยีนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทาง
วิทยาศาสตร 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการสนับสนุนทางวชิาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรยีนหองพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เชนเดียวกับนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ใหยกระดบัหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึน้ 

  ผลสําเร็จของการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วัดไดจากจํานวนโรงเรียนใน
กลุมโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย  ที่นําหลักสูตรหรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณไปใช
จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนหองวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ใชผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550-2552 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑการให

คะแนน จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจึงไดกําหนดวา ถาการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เปนรอยละ 80 จะไดคะแนนผลการประเมินเทากับ 3  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี ้

 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 70 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 75 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 80 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 85 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 90 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

1.9 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง  
12 แหง 

รอยละ - 91.67 86.67 

 
หมายเหตุ  : 
 โรงเรียนใหผูประเมินอิสระ ดําเนินการประเมินผลสําเร็จ 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

1. เก็บขอมูลจากวิธีการหรือกระบวนการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   และจํานวนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่นําหลักสูตรหรือ
หลักการหรือแนวคิดที่ไดไปใชจริง 

2. แหลงขอมูล คอื โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12  แหง 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจนัทร  เบอรติดตอ : 0-2849-7083 
ผูจัดเก็บขอมลู  :        1. นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154  
                             2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7158  
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  รอยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของโรงเรียน 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

ต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  รฐับาลไดประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเปาประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือ  การสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  
ซื่อตรง  เที่ยงธรรม  เปนกลาง  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถงึการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ตอบสนองความตองการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จงึไดกําหนดใหมี
การสํารวจความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และองคการมหาชน  และความ
เชื่อม่ันเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  ต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  เปนตนมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการ
มหาชน)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดดําเนินการจางผูประเมินอสิระ
ดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบริการของโรงเรียน  ซึ่งงานบริการที่นักเรียนไดรับ
บริการโดยตรงตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย  การเก็บรวบรวมขอมลูจะวดัระดับความพึงพอใจไดทันที  
ณ  จุดนัน้  ดวยวิธีการสัมภาษณตัวตอตัวหรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใชใน
การสํารวจความพึงพอใจ  ประกอบไปดวย 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขัน้ตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดดําเนินการจางผูประเมินอิสระสํารวจความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอ
งานบริการของโรงเรียน  ระหวางเดือนพฤษภาคม  -  เดือนสิงหาคม  2553  และนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพจิารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในดานตาง ๆ ใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะกําหนด
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี ้เปนดังนี ้
 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 70 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของ
โรงเรียน  

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 75 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของ
โรงเรียน 

•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 80 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของ
โรงเรียน 
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•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 85 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของ
โรงเรียน  

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 90 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตองานบรกิารของ
โรงเรียน  

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

2.1.  รอยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอ 
       งานบริการของโรงเรียน 

รอยละ - - - 

 
หมายเหตุ :   

โรงเรียนใหผูประเมินอิสระดําเนินการสํารวจ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู  :        นางสาวธวชินี  โรจนาวี  เบอรติดตอ : 0-2849-7155 
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ตัวชี้วัดที่  2.2  รอยละความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกทีโ่รงเรียนใหบริการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

ต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  รฐับาลไดประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเปาประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือ  การสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  
ซื่อตรง  เที่ยงธรรม  เปนกลาง  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถงึการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ตอบสนองความตองการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จงึไดกําหนดใหมี
การสํารวจความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และองคการมหาชน  และความ
เชื่อม่ันเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  ต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  เปนตนมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการ
มหาชน)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดดําเนินการจางผูประเมินอสิระ
ดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียนใหบริการ  โดยกลุมเปาหมายในการประเมิน
ความพึงพอใจ  เชน  หนวยงานที่ติดตอขอศึกษาดูงานทั้งงานบริการวิชาการ  งานบริหาร  การจัดการเรียนการ
สอน  งานหอพัก  งานวิทยากร,  หนวยงานที่ขอความชวยเหลือใหจัดคายวิทยาศาสตร,  หนวยงานที่ขอให
โรงเรียนรับสมคัรและจัดสอบคัดเลือกนักเรียน  เชน  หองเรียนวิทยาศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตร  เปนตน  
ดําเนินการสํารวจดวยวิธีการสัมภาษณตัวตอตัวหรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยประเด็นสําคัญ ๆ ที่
ใชในการสํารวจความพึงพอใจ  ประกอบไปดวย 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขัน้ตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดดําเนินการจางผูประเมินอิสระสํารวจความพึงพอใจของหนวยงาน

ภายนอกที่โรงเรียนใหบริการ  ระหวางเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกนัยายน  2553  และนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพจิารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในดานตาง ๆ ใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัดนี้ยังไมมีขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงไดพิจารณาความเหมาะสมและไดตกลงที่จะ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดนี้ เปนดังนี ้

 

•   1   คะแนน เมื่อรอยละ 70 ของความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียน
ใหบริการ 

•   2   คะแนน เมื่อรอยละ 75 ของความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียน
ใหบริการ 
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•   3   คะแนน เมื่อรอยละ 80 ของความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียน
ใหบริการ 

•   4   คะแนน เมื่อรอยละ 85 ของความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียน
ใหบริการ 

•   5   คะแนน เมื่อรอยละ 90 ของความพึงพอใจของหนวยงานภายนอกที่โรงเรียน
ใหบริการ 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

2.2  รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน 
      ภายนอกที่โรงเรียนใหบริการ 

รอยละ - - - 

 
 เหตุผล :  โรงเรียนใหผูประเมนิอิสระดําเนินการสํารวจ 
  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154 
ผูจัดเก็บขอมลู  :        นางสาวธวชินี  โรจนาวี  เบอรติดตอ : 0-2849-7155 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10 ) 
ตัวชี้วัดที่  3.1  ระดับความสําเร็จในการใชตนทุนตอหนวยเพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบติังานของ 
                        โรงเรียน 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ  2 
คําอธิบาย :  

 ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การทีอ่งคการมหาชนสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

 ภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสถานภาพเปนองคการมหาชน ภารกิจของโรงเรียนจึง
ไมใชเพียงการจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเทานั้น  โรงเรียนตองปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตาม 
พระราชกฤษฎีการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 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 สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 ภารกิจที่ 2 : การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเปนโรงเรยีนประจํา 
 ภารกิจที่ 3 : การเปนโรงเรียนตนแบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเปนโรงเรียนที่มีสถานภาพเปนองคการมหาชน 
 ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

 

ระดับ 1   มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบศึกษาทบทวน
ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

เทากับ  1  คะแนน 

ระดับ 2 นําฐานขอมูลฉบับปรับปรุงใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทากับ  2  คะแนน 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(รอบ 12 เดือน) 

เทากับ  3  คะแนน 

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางป 2552 และป 2553 
วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดงักลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหผลผลติไดแลวเสร็จ 

เทากับ 4 คะแนน 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
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ระดับ 5 จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปตอไป  
(ปงบประมาณ 2554) โดยระบุกิจกรรมสําคญัที่ตองดําเนินการ และระบุ
เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงคใหสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน
ไดอยางตอเนื่อง 

เทากับ 5 คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

3.1 ระดับความสําเร็จในการใชตนทุนตอ
หนวยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

คณะกรรมการฯ เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานผลของคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลิต 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา   รัตนศรีทอง  เบอรติดตอ : 0-2849-7132  
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางกรรณิกา  แกวมะเริง  เบอรติดตอ : 0-2849-7126  
 2. นางสาวสุภา  นิลพงษ  เบอรติดตอ : 0-2849-7109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
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ตัวชี้วัดที่  3.2  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระเบยีบ ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวย 
                        การเงินและการบญัชี พ.ศ. 2543  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ  3 
คําอธิบาย :  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับการจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
พ.ศ. 2543 ใหเปนองคการมหาชน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล โดยใหโรงเรียนมอีํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชจําหนายและจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน ในการใชจายเงินของ
โรงเรียนใหใชจายไปเพื่อกิจการของโรงเรียนโดยเฉพาะ และการเก็บรักษาและการเบิกจายเงินของโรงเรียนให
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 คณะกรรมการไดกําหนดขอบงัคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบญัชี พ.ศ. 2543 
โดยประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2543 และโรงเรียนไดบงัคับใชมาเปนเวลาพอสมควร หลักเกณฑบางประการ
อาจไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการ สามารถอํานวยความสะดวก ใหบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

 

ระดับ 1   สรุปงานดานการเงินและการบัญชีที่จัดใหบริการบุคลากรภายในโรงเรียน 
จากขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบัญชี 
2543 ทั้งหมด พรอมทั้งวิเคราะหผลการปฏิบัติงานในอดีต ในประเด็นที่
มักขาดความเขาใจ หรือยงัปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบหรือปญหาอื่นๆ 
ที่พบในทางปฏิบัติ 

เทากับ  1  คะแนน 

ระดับ 2 คัดเลือกงานดานการเงินและการบัญชีที่มีความจําเปนเรงดวนในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพอยางนอย 3-5 งาน จดัทําแนวทางการปรับปรุง
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน มกราคม 2553 

เทากับ  2  คะแนน 

ระดับ 3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับฯ ใหบคุลากรทราบและ
ประกาศผังขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการที่ปรับปรุงใหมใหชัดเจน  
ณ จุดที่ใหบริการ 

เทากับ  3  คะแนน 

ระดับ 4 ติดตามผลการใหบริการในงานบริการที่ปรับปรุงเปรียบเทียบกับอดีต
กอนปรับปรงุ โดยใชขอมูลผลใหบรกิารจรงิ อยางนอย 6 เดือนขึ้นไป 

เทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 รายงานสรุปผลการปรับปรุงในภาพรวมใหคณะกรรมการไดรับทราบ
ภายในส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทากับ 5 คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

3.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณวา
ดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543  

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
 เก็บรวบรวมขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระเบียบพรอมการชี้แจงบุคลากร 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา   รัตนศรีทอง  เบอรติดตอ : 0-2849-7132  
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสิน  เบอรติดตอ : 0-2849-7125  
 2. นางกรรณิกา  แกวมะเริง  เบอรติดตอ : 0-2849-7126 
 3. นางสาวจิรนันท  เกรียงธีรศักดิ์  เบอรติดตอ : 0-2849-7133 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
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ตัวชี้วัดที่  3.3  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ  5 
คําอธิบาย :  
  หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  ฉบับปพุทธศักราช  2548  และฉบับปพุทธศักราช  2552  
กําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหนักเรียนตองปฏิบติักิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีห่ลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแตละคนตามเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรยีนกําหนด  เพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศน
ของโรงเรียนในการมุงเนนใหนักเรียนมีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดษิฐคิดคน  มีคณุธรรม  
จริยธรรม  รักการเรียนรู  มคีวามเปนไทย  มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและ
ธรรมชาติ  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สําคัญ  3  กิจกรรม  คอื  คายวิชาการ  คายปฏิบัติธรรม  และคาย
บําเพ็ญประโยชน  มีจุดมุงหมายเฉพาะในการจัดกิจกรรม  ดังนี ้
 

กิจกรรม จุดมุงหมายเฉพาะ 
1. คายวิชาการ  กําหนดใหนักเรียนเขา

รวมไมตํ่ากวา 1 ครั้ง ๆ ละไมตํ่ากวา 3 
วัน 

เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณในการใชชีวิตกลางแจง 
ในธรรมชาติ  ฝกความอดทน  ความสามารถในการทํางาน
รวมกัน  และความสามารถในการแกปญหา   ฝกใหเปนคน
ชางสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งดานธรรมชาติ / กายภาพ  
ดานศิลปวัฒนธรรม  และดานวิถีการดํารงชีวิต  สามารถตั้ง
คําถามที่หลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมดังกลาวที่
สามารถนําไปเปนหัวขอในการทําวิจัย (โครงงาน) ได  แลว
เลือกหัวขอหนึง่มาดําเนินการหาคําตอบโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  ภายในระยะเวลาที่เขาคาย (mini project) 

2. คายปฏิบัติธรรม  กําหนดใหนักเรียน
เขารวมไมตํ่ากวา 1 ครัง้ ๆ ละไมตํ่า
กวา 3 วัน 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกตองภายใต
บรรยากาศที่เปนจริงสอดคลองกับศาสนาที่นักเรียนนับถือ  
ไดรับการฝกฝน ปลูกฝง ใหมคีุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคา 
มีวินัยในตนเอง และไดรับประสบการณในการฝกจิตใหสงบ 
(ฝกสมาธิเบื้องตน)  

3. คายบําเพ็ญประโยชน เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของการเปนผูให  ทั้งตอเพื่อน พี ่ 
นอง  ผูดอยโอกาสและสังคมทั่วไป  พัฒนาลักษณะนิสัยให
เกิดความหวงแหน  เหน็คุณคาและชวยทํานุบํารุง
สาธารณสถาน  เห็นและเขาใจสภาพปญหาของสังคม
โดยเฉพาะสภาพชีวิตความเปนอยูที่แตกตางหลากหลายของ
คนในสังคม  เกิดความสํานึกและความรับผดิชอบในการ
พัฒนาสังคมรวมกัน  มีความมุงมั่นและปรารถนาที่จะใช
ความสามารถของตนเองตอบแทนสังคมและแผนดินเกิด 
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดดําเนินการประเมินความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทัง้  3  
กิจกรรม  ระหวางเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  2553  และนําผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง/แกไขการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 
ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 
 

ระดับ 1   ดําเนินการตามแผนงานในกจิกรรมเปาหมายไดแลวเสร็จ รอยละ 90 เทากับ  1  คะแนน 
ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงานในกจิกรรมเปาหมายไดแลวเสร็จ รอยละ 95 เทากับ  2  คะแนน 
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงานในกจิกรรมเปาหมายไดแลวเสร็จ รอยละ 100 เทากับ  3  คะแนน 
ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนงานในกจิกรรมเปาหมายไดแลวเสร็จ รอยละ 100 

และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมนิผลเชิงคุณภาพของกิจกรรมเปาหมาย
ต้ังแต 3.50-4.00 คะแนน 

เทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนงานในกจิกรรมเปาหมายไดแลเสร็จ รอยละ 100 และ
มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลเชิงคุณภาพของกิจกรรมเปาหมายมากกวา
4.00 คะแนน ขึ้นไป 

เทากับ 5 คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

3.3 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับ - - - 

 

หมายเหตุ :  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เสนอประเมินประกอบดวย  

- คายวิชาการ 
- คายปฏิบัติธรรม 
- คายบําเพ็ญประโยชน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานผลของกิจกรรมพฒันาผูเรียน

แตละกิจกรรม 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรติดตอ : 0-2849-7154  
ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางวชิราวรรณ  บนุนาค  เบอรติดตอ : 0-2849-7259  
 2. นางอัจฉรา  เกงบัญชา  เบอรติดตอ : 0-2849-7265 
 3. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง  เบอรติดตอ : 0-2849-7231  
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มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดแูลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20 ) 
ตัวชี้วัดที่  4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองคการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 20 
คําอธิบาย :  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการ
พัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการในการสงเสริมใหมีการ
กํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล 
แสดงความสามารถในการกาวสูอนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ
สนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
เปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชน กลาวคือ องคการมหาชนจะมีผล
การดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะตองเปนองคการมหาชนที่ดําเนินงานในดานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมายองคการ
มหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งใน
ดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนสามารถใหหลักประกันไดวาองคการจะสามารถ
แขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้น
เทานั้น เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น การประเมินการ
กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการที่ดีในที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิดการสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผล
งานผูบรหิารสูงสุดและผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับรอง ดวย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

•   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 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)- 40 - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2550 2551 2552 

4.1  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 4.6104 4.1175 N/A 
 

หมายเหตุ :  
 เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการประเมินผลทุกองคการมหาชน 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ เบอรติดตอ : 0-2849-7103 
ผูจัดเก็บขอมลู  :    นางสาวจตุพร  คาฮั้ว เบอรติดตอ : 0-2849-7105  


