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สารบัญ 
      หน้า 

รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วดัที่  ๑   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลีย่ของนกัเรียนของโรงเรียน 

        ๑.๑  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน     ๑ 
 ตัวชี้วดัที่  ๒   ผลการทดสอบความถนัดทางวชิาการและวิชาชพี (PAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน 
        ของโรงเรียน   

         ๒.๑  ผลการทดสอบความถนดัวิชาคณติศาสตร์ (PAT๑)     ๒ 
          ๒.๒  ผลการทดสอบความถนดัวิชาวทิยาศาสตร์ (PAT๒)     ๓ 
 ตัวชี้วดัที่  ๓  จ านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
                             เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปกิวชิาการ ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวชิา 

                 ทั้งที่ด าเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวชิา และสอวน. ๒ สาขาวิชา    ๔ 
 ตัวชี้วดัที่  ๔  ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษา 
                  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ เมือ่เทียบเปน็คะแนน TOEFL     ๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๕  ผลส าเร็จของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
๕.๑  จ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงาน 
      ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรอื 
      ที่ประชุมวชิาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ     ๘ 
๕.๒  จ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน 

        ต่างประเทศ        ๑๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๖   ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 

๖.๑ รอ้ยละของนักเรียนที่ได้รบัทุนศึกษาต่อในประเทศด้านวทิยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรจีากแหล่งทุนเป้าหมาย   ๑๑ 
๖.๒ จ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ๑๓ 
๖.๓ จ านวนนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ 
     ระดับปริญญาตรี ในมหาวทิยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขา 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ๑๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๗  ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๑ จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๗ 
๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    ๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๘  จ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒    
           ที่ได้รบัการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

        Problem Based หรือ Scientific Inquiry      ๑๙      
ตัวชี้วัดที่ ๙   ผลส าเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามี 
      ส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

๙.๑ จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียน 
      ท าโครงงานวิจัยทางวทิยาศาสตร์      ๒๑ 
๙.๒  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย 
       และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป   ๒๓        



      หน้า 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

            ทั้ง ๑๒ แห่ง          ๒๕ 
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่  ๑๑  ร้อยละความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการบริการของโรงเรยีน   ๒๗ 
ตัวชี้วัดที่  ๑๒  ร้อยละความพึงพอใจของของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ   ๒๙ 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่  ๑๓  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน     

๑๓.๑  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
         ของนักเรียน        ๓๑ 
๑๓.๒  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านการดูแล 
         สุภาพของนักเรียน       ๓๓ 

มิติที่ ๔ มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ  
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ   ๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑ - 

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ าหนัก : ร้อยละ ๖๐) 
ตัวชี้วัดที่  ๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
๑.๑  ผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๒ 
ค าอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในที่นี้ หมายถงึ ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทั่วไป ซึ่งจดั
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ ประมาณเดอืน กรกฎาคม ๒๕๕๔  ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม 
๒๕๕๕  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ความสามารถในการ
อ่าน เขียน คิดวเิคราะห์และแก้ปัญหา ส่วนที่ ๒ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒ 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔ 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖ 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘ 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑.๑  ผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT)  
       โดยเฉลีย่ของนกัเรียนของโรงเรียน  

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

- - P ๙๘.๐๑ 

 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(ิสทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  ประมาณเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๓ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒ - 

ตัวชี้วัดที่  ๒  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
๒.๑  ผลการทดสอบความ    ทางคณิตศาสตร์  (PAT ๑)                                 
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๒ 
ค าอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ในทีน่ี้หมายถงึ ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  ตุลาคม ๒๕๕๔ 
หรือมีนาคม ๒๕๕๕  โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จ าเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และวัดศักยภาพ/ความถนดัเฉพาะวิชาชีพหรอืวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 

   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนักเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง           (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘  

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๒.๑ ผลการทดสอบความถนัดทาง             

  (PAT๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน  
เปอร์เซ็น

ไทล์ 
- - P ๙๙ 

 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(ิสทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดวิชาคณิตศาสตร์ (PAT)  
ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓ - 

ตัวชี้วัดที่  ๒  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
๒.๒  ผลการทดสอบความ    ทางวทิยาศาสตร์  (PAT ๒)                                  
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๒ 
ค าอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตรใ์นทีน่ี้หมายถงึ ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  ตุลาคม ๒๕๕๔ 
หรือมีนาคม ๒๕๕๕   โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จ าเป็นในการเรียนในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์

   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  จะได้คะแนนผลการประเมนิเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทาง            (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘  

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๒.๒  ผลการทดสอบความถนัดทาง             

   (PAT๒) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน  
เปอร์เซ็น

ไทล์ 
- - P ๙๙ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT)  
ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔ - 

ตัวชี้วัดที่  ๓  จ านวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขัน  
                โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ด าเนนิการโดย สสวท.  ๕ สาขาวิชา  
                และสอวน.  ๒  สาขาวิชา 
หน่วยวัด : ค  
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๒ 
ค าอธิบาย :   

โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน  เป็นโครงการที่โรงเรยีนจัดให้กับนักเรียนที่มีความรกั ความสนใจและ
ความสามารถพเิศษทางด้านคณติศาสตร์ หรือเคมี  หรือชวีวทิยา  หรือฟิสิกส์  คอมพวิเตอร์ หรือดาราศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ที่ต้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลกึซึง้จริงจงั    

การเข้าร่วมโครงการเป็นวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะต้องแข่งขนักับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  
เป็นผู้จัดการแข่งขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝกึอบรมครั้งที่ ๑ จ านวนประมาณ ๑๒๕ คน (สาขาวิชาละประมาณ ๒๕ คน) 
หลังจากค่าย ๑ แล้วจะคัดเลือกให้เหลือเพยีงประมาณ ๗๕ คน (ประมาณ ๑๕ คน ต่อสาขาวิชา) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม
ครั้งที่ ๒ และจากประมาณ ๗๕ คนที่เข้าค่าย ๒ นี้จะคัดเลือกให้เหลือประมาณ ๒๕ คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันโอลิมปกิวิชาการ ในประเทศต่าง ๆ ที่หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี 

ส าหรับสาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มูลนิธิ สอวน. จัดท าการคัดเลือก
โดยการจัดสอบแข่งขันระดับชาติจากผู้แทนศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ศูนย์ละ ๖ คน ทั้งหมด ๙  ศูนย์  รวม จ านวน ๕๔ คน 
โดยจะคัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ จ านวน ๕ คน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ ก าหนดว่า ถ้ามีนกัเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลอืกเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ๘ คน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรยีนได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทยเพิ่มหรือลด ๑ คน (  ๑ คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วดันี้ จึงเป็นดังนี ้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๖ คน 
   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๗ คน 
   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๘ คน 
   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๙ คน 
   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๑๐ คน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๓.  จ านวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ได้รับ 
    การคดัเลอืกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม 
    แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาต ิ
    ใน ๗ สาขาวชิาทั้งที่ด าเนินการโดย สสวท. 
    ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวิชา  

คน ๘ ๙ ๙ 

 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ 
๒. 
๓. 

เอกสารท าขึ้นโดยสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ สสวท. และมูลนิธิ สอวน. 
คณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ด าเนินการ ประสานงานและสรุปกิจกรรม 
โอลิมปิกวิชาการของโรงเรยีน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    นายชัยวัฒน์  เชื้อมัง่   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :       ๑. นายสาโรจน์  บุญเส็ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๒๗ 
 ๒. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๖ - 

ตัวชี้วัดที่  ๔  ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                 เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL 
หน่วยวัด : คะแนน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :   

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาส
ของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก ดังนั้น นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ต้องเป็นผู้มีความรู้และการใชท้ักษะภาษาอังกฤษในระดบัสูงด้วย  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิใ์นการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนวัดความรูแ้ละ
ความสามารถในการใช้ทกัษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency Test) เพื่อใชใ้นการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ ก าหนดว่า เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาองักฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบ
การศึกษานักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๑ คะแนน  จะได้คะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้ จึงเป็นดังนี ้ 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๗ คะแนน 

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๙ คะแนน 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๑ คะแนน 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๓ คะแนน 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๕ คะแนน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๔. เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็น
คะแนน TOEFL  

คะแนน ๕๒๐ ๕๓๐ ๕๓๓ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

๑. ติดต่อและประสานงานกับศูนย์ทดสอบความรู้แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมาจัดการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๖ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๗ - 

๒. 
 
๓. 

ด าเนินการทดสอบภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ โดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
เก็บข้อมูลจากผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษใหแ้ก่ทาง
โรงเรียนต่อไป 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    นายไห่  หยาง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :       นางสาวสุกฤตา  อานนท ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๘ - 

ตัวชี้วัดที่  ๕  ผลส าเร็จของกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๕.๑  จ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรว่มแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       แห่งประเทศไทย (วทท.)หรือที่ประชุมวชิาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ 
หน่วยวัด : โครงงาน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๓ 
ค าอธิบาย :  

การน าเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการท าวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ท าโครงงานแล้วเสร็จได้น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปน าเสนอผลงานในเวที
การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้าง
ความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   

ตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญอย่างหนึง่ที่แสดงถงึความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรอืระดับนานาชาติ โครงงานใดที่ได้รับการตอบรบัให้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในเวทีดงักล่าวถือว่าโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเท่ากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑- ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรอืระดับนานาชาติ ๑๑ 
โครงงาน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน (  ๑  โครงงาน)  
คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๙ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๐ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๑ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๒  โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๓  โครงงาน 

 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๙ - 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๕.๑ เมือ่มีจ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ 

  กลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
 (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ 
 หรือระดับนานาชาติ   

โครงงาน ๑๐ ๑๔ ๑๒ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. คณะกรรมการส่งเสริมการท าโครงงานของโรงเรียนจดัเก็บข้อมูลโครงงานที่ได้รับการตอบรบัให้เข้าร่วม
การแสดงผลงานในที่ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรอืในที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๐ - 

ตัวชี้วัดที่  ๕  ผลส าเร็จของกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๕.๒  จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
หน่วยวัด : โครงงาน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย :  

การน าเสนอและการแสดงโครงงานเป็นขั้นตอนส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการท าวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรยีนน าเสนอโครงงานตอ่สาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจ าทกุปี นอกจากการน าเสนอต่อ
สาธารณชนชาวไทยแล้ว การน าเสนอโครงงานเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้เป็นอีกวิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากประเทศไทย เป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของงานวิจัยที่ท าโดยเยาวชนไทยที่ทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนชั้นน าในต่างประเทศ และยังได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการท างานวิจัยกับนานาประเทศ  

ตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญอย่างหนึง่ที่แสดงถงึความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีจ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๑ โครงงาน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน 
(๑ โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๑๙ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๐ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๑ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๒ โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรยีนที่ได้รับคัดเลอืกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๓ โครงงาน 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๕.๒ จ านวนโครงงานของนกัเรียนที่ได้รับ 

   คัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
โครงงาน ๒๑ ๒๓ ๒๑ 

 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรยีนจัดเก็บข้อมูลโครงงานที่ได้รับคัดเลือก

ไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘  
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๑ - 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนกัเรียนของโรงเรยีน 
๖.๑   ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี 
        จากแหล่งทุนเป้าหมาย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย :   

ทุนการศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทนุที่นักเรียนโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงไดก้ าหนดว่า ถ้ามีนกัเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งเป้าหมาย เป็นร้อยละ  ๓๑  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๒๗  

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๒๙ 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๓๑ 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๓๕ 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๔๐ 

เงื่อนไข :   
หากจ านวนหนว่ยงานที่ให้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น  

ให้โรงเรียนขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖.๑  จ านวนนักเรยีนที่ได้รับทุนศึกษาต่อใน 
   ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ในระดับปริญญาตรีจากแหลง่ทุนเป้าหมาย 

ร้อยละ ๓๑.๒๕ ๓๑.๑๑ ๓๑.๒๕ 

 
 หมายเหต ุ: 
 แหล่งทุนเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วย 

๑. ทุนศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๒ - 

๒. ทุนโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
๔. ทุนบรษิัท เชฟรอนประเทศไทย จ ากัด 
๕. ทุน ปตท. ส ารวจและผลิต จ ากัด 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานให้การ

ปรึกษาฯ  ฝ่ายวิชาการ   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔   
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๓ - 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
๖.๒ จ านวนนกัเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หน่วยวัด : คน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย :   

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีที่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน(ก.พ.) หรือที่จัดสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับการ
คัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าในตา่งประเทศ  เพื่อกลับมาเป็นนักวิชาการ  นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมและประเทศชาติ การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  ถือเป็นภารกิจส าคัญภารกิจหนึ่งใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
๓๖ คน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าได้รับรางวัลจากการประกวดเพิ่มหรือลด ๒ คน(  ๒ คน) 
คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน (๑ คะแนน) เกณฑก์ารให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๒ คน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๔ คน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๖ คน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๘ คน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศกึษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๔๐ คน 

เงื่อนไข :   
หากจ านวนหนว่ยงานที่ให้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น  

ให้โรงเรียนขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจา ฯ 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖.๒   จ านวนนกัเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ 
        ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

คน ๓๑ ๓๔ ๓๘ 

 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๔ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานให้การ

ปรึกษาฯ  ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๕ - 

ตัวชี้วัดที่ ๖  ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
๖.๓    จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐  
          ล าดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หน่วยวัด : คน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :   

จากอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นในต่างประเทศ การที่จะประสบผลส าเร็จ
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีครู-อาจารย์ชั้นยอด และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นน านั้นย่ อมเป็นที่รวมของ
คณาจารย์ชั้นยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้างให้นักเรียนมี
ความสามารถที่จะก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ 
ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือว่าเป็นผลส าเร็จของการศึกษาต่อ 
 ตัวชี้วัดผลส าเร็จ พิจารณาได้จากจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
โดยใช้การจัดล าดับมหาวิทยาลัยชั้นน า จาก THES-QS World University Ranking ๒๐๑๐ ของ Time Higher 
Education Supplement 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า ถ้ามีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ๑๙ คน จะได้
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑๗ คน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑๘  คน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑๙  คน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน  ๒๐  คน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน   ๒๑  คน 

 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๖ - 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖.๓ จ านวนนักเรียนที่จบการศกึษาได้รับการ 
  คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแตร่ะดับปริญญาตรี 
   ในมหาวทิยาลัยชั้นน า ๕๐ ล าดับแรกของ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คน ๑๙ ๑๙ ๒๐ 

 
หมายเหต ุ: 
 โรงเรียนเลือกใช้การจดัอันดับของ THES-QS World University Ranking ๒๐๐๘ (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) ปี ๒๐๑๐ 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล 

๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานใหก้าร

ปรึกษาฯ  ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๗ - 

ตัวชี้วัดที่  ๗  ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๑  จ านวนนักเรียนที่ศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หน่วยวัด : คน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย : 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถงึการศึกษาต่อของนักเรยีน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
การแพทย์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตรก์ารเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ภารกิจที่ส าคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจดักิจกรรมให้นักเรียนเกดิความรัก ความพึงพอใจ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าโอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นกัประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  เป็นการเตรียมก าลังคนทางด้านดังกล่าวให้กับ
สังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยา่งรุนแรง  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ  ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๔ คน จะได้
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรียนศึกษาต่อเพิ่มหรือลด ๒ คน (  ๒ คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ 
คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๐ คน 
   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๒ คน 
   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๔ คน 
   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๖ คน 
   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒๒๘ คน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๗.๑ จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้ 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คน ๒๒๒ ๒๒๒ ๒๓๒ 

 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานใหก้าร

ปรึกษาฯ  ฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๘ - 

ตัวชี้วัดที่  ๗  ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๒   ร้อยละของนักเรียนที่ศกึษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถงึการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะ
วิชาที่เรียกชือ่เปน็อยา่งอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพือ่ให้ได้ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต ในสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มภีารกิจส าคัญในการส่งเสริมให้นกัเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้ เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้มากขึ้น เพราะเป็นสาขาทีข่าดแคลนมาก โดยการจัด
กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เหน็คุณค่า ความส าคัญ และความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพเป็นนักวจิัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ๑๘ จะได้คะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ ๑๔ 
   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ ๑๖ 
   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ ๑๘ 
   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ ๒๐ 
   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศกึษาตอ่ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ ๒๒ 

 
 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๗.๒  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้าน 
   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ร้อยละ ๒๑.๗๙ ๑๘.๒๒ 
 

๒๐.๕๐ 

 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยใช้วธิีให้นกัเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานใหก้าร

ปรึกษาฯ  ฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพยแ์ก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๒ 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๙ - 

ตัวชี้วัดที่  ๘   จ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
                  ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
หน่วยวัด :  รายวิชา 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย : 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Problem Based - Scientific Inquiry  ) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหาค าตอบในประเด็นหรือปัญหาที่ก าหนด  โดยเน้นใหผู้้เรียนรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ครูจะมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกที่จะให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายของข้อมลูของ
ตนเอง  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดการให้คะแนน  จาก
ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้าจ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๗ 
รายวิชา จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การใหค้ะแนนตัวชี้วัด จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อจ านวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๕ รายวิชา 

   ๒   คะแนน เมื่อจ านวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry เป็น ๖ รายวิชา 

   ๓   คะแนน เมื่อจ านวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๗ รายวิชา 

   ๔   คะแนน เมื่อจ านวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๘ รายวิชา 

   ๕   คะแนน เมื่อจ านวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๙ รายวิชา 

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๘. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พทุธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นตน้แบบในการจดัการเรียนการ
สอน โดยใช ้Problem Based หรือ 
Scientific Inquiry 

รายวิชา - ๑  ๗ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. คณะท างานที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น น าร่องและขยายผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. ฝ่ายวิชาการ กิจการนักเรียนและนักเรียน รายงานผลสรุปจากการเปิดสอนหลักสูตร  Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๐ - 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  พรจ าเริญ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๐  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางวชริาวรรณ  บุนนาค เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๙ 
 ๒. นายธันวา   ส าราญศิลป์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๘๑ 
 ๓. นายพรชยั  โกพัฒตา เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๐๒ 
 ๔. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
 ๕. นายไห่  หยาง เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕ 
 ๖. นางสาวอัมพร  บุญญาสถิตสถาพร เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๑ 
 ๗. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธ ารง เบอร์ติดตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๙๔ 
 ๘. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
 ๙. นางสุภานันท์  สุจริต   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๑ - 

 
ตัวชี้วัดที่  ๙  ผลส าเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 
๙.๑   จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
หน่วยวัด : หน่วยงาน 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย : 

การเสริมสร้างลักษณะการท าโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการท าวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกท าโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ท าการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเช่น การเป็นที่ปรึกษาในการท าโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจัย 
และการให้ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการท าโครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิ จัยคือ จ านวน
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวก าหนดว่า ถ้ามีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์  ๒๒ หน่วยงาน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนเพิ่มหรือลด ๑ หน่วยงาน (  ๒ หน่วยงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๒ คะแนน) เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑๘ หน่วยงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๒๐ หน่วยงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๒๒ หน่วยงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๒๔ หน่วยงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท า
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๒๖ หน่วยงาน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๙.๑  จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ 
       โรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัย 
       ทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงาน ๙ ๑๙ ๒๕ 

 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๒ - 

 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. คณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนจดัเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการท าโครงงาน

ของนักเรียนในการท างานวจิัย โครงงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวอรวรรณ  ปิยะบุญ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
          ๒. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๓ - 

ตัวชี้วัดที่  ๙  ผลส าเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 
๙.๒   ร้อยละของนักเรียนที่เขา้ร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจยัและได้รบัผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยใน 
        ระดับดีขึ้นไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 

ค าอธิบาย :  
การเสริมสร้างลักษณะการท าโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถในการท าวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกท าโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ท าการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเช่น การเป็นที่ปรึกษาในการท าโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจัย 
และการให้ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการท าโครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยคือ  
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อร้อยละ ๗๐ ของนักเรยีนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับ 
ผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  
จึงเป็นดังนี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๖๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๙.๒  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงาน 
       วิทยาศาสตร์ วิจัย และได้รับผลการประเมิน 
       จากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ - - ๙๕.๖๐ 
 

 

3 เงื่อนไข : 
- ผู้ประเมินคือหน่วยงานวิจัย/ศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปเข้าร่วมท าโครงงาน 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๔ - 

-   ในรายงานผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน โปรดส่งแบบประเมินผล
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ 3 ราย เป็นหลักฐานประกอบ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. คณะกรรมการส่งเสริมการท าโครงงานของโรงเรียนจดัเก็บข้อมูลจากบุคคลากรของหน่วยงานที่
อนุเคราะห์ให้นกัเรียนท างานวจิัย โครงงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวอรวรรณ  ปิยะบุญ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
          ๒. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๕ - 

ตัวชี้วัดที่  ๑๐   ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๔ 
ค าอธิบาย :  

 เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวไว้ชัดเจนให้โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เปน็ต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อนัหมายถงึโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งให้เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรยีนการสอนให้มีความเข้มข้นทางวทิยาศาสตร์ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
สนับสนุนทางวชิาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยให้สามารถจัดการเรียนการสอน
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งเปน็นักเรียนห้องพิเศษระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ์ ให้ยกระดับหรือพัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

 ผลส าเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย วัดได้จากผลส ารวจของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย  ที่สามารถน าหลกัสูตรหรือหลักการหรือแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนกัเรียน
ห้องวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยได้เป็นอยา่งดี 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า ถ้าผลส าเร็จของการให้บริการกับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นร้อยละ 
๘๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้ เป็นดังนี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลส าเร็จในการให้บรกิารกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๗๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลส าเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๗๕ 

   ๓   คะแนน เมื่อผลส าเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๘๐ 

   ๔   คะแนน เมื่อผลส าเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๘๕ 

   ๕   คะแนน เมื่อผลส าเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๙๐ 

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑๐.  ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกับ 
      โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒แหง่ 

ร้อยละ ๙๑.๖๗ ๘๖.๖๗ ๙๑.๖๗ 

 
หมายเหตุ  : 
 โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลส าเร็จ 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๖ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บข้อมูลจากวิธีการหรือกระบวนการในการบริหารและการใช้หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรยีนที่มีความสามารถพเิศษทางด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่ ที่โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์เป็นผู้
คัดเลือกนักเรียนดังกล่าวให ้

๒. แหล่งข้อมูล คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทั้ง ๑๒  แห่ง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจันทร  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๓ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :        ๑. นายเศวต  ภูภากรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
                             ๒. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๗ - 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม  ธรรมาภิบาล  และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ  การสร้างจิตส านกึในการ
ปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ให้ยดึม่ันในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซือ่ตรง  
เที่ยงธรรม  เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส านักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องคก์าร
มหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์จะจา้งผู้ประเมินอิสระด าเนินงานส ารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ซึง่งานบริการที่นกัเรียนไดร้ับบรกิารโดยตรงตัง้แต่ขั้นตอน
แรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจไดท้ันที  ณ  จุดนั้น  ด้วยวิธกีารสัมภาษณ์ตัว
ต่อตัวหรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยประเด็นส าคญั ๆ ทีใ่ช้ในการส ารวจความพงึพอใจ  ประกอบไปด้วย 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจ้างผู้ประเมินอิสระด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๔  และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใ์นด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  
จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑก์ารให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 
 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  
   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบรกิารของโรงเรียน 
   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบรกิารของโรงเรียน 
   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบรกิารของโรงเรียน  
   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบรกิารของโรงเรียน  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑๑. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอ่ 
      งานบรกิารของโรงเรยีน 

ร้อยละ - - ๘๔.๖๐ 

 

หมายเหตุ :  โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๘ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 โรงเรียนด าเนินการจ้างผู้ประเมนิอิสระด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของ
โรงเรียน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้

๑. การส ารวจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๕ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศกึษา ๒๕๕๔   

๒. ประเด็นหลักทีท่ าการส ารวจ ประกอบด้วย 
๒.๑ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามข้อก าหนดของ ก.พ.ร. 

- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียน 

หอพัก ระบบบริการวิชาการ หอ้งสมุด และศูนย์กีฬา 
๒.๒ การส ารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยใหค้วามส าคัญกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจา้หน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๓. ก าหนดระยะเวลาของการศึกษา ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕๔ 
๔. การส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ -๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๕. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มนกัเรียน คือ คณะกรรมการนกัเรียน คณะกรรมการหอพัก โดย

ใช้วิธกีารสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
๖. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์

เงื่อนไข : วิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :      นางสาวธวชินี  โรจนาว ี  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๕ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๙ - 

ตัวชี้วัดที่  ๑๒  ร้อยละความพงึพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนใหบ้ริการ 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม  ธรรมาภิบาล  และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ  การสร้างจิตส านกึในการ
ปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซือ่ตรง  
เที่ยงธรรม  เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส านักงาน  ก.พ.ร.  จึงไดก้ าหนดให้มีการส ารวจความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การ
มหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์จะจา้งผู้ประเมินอิสระด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บรกิาร  โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจ  เช่น  
หน่วยงานที่ติดต่อขอศึกษาดูงานทั้งงานบรกิารวิชาการ  งานบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  งานหอพัก  งาน
วิทยากร,  หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือให้จัดค่ายวิทยาศาสตร์,  หน่วยงานที่ขอให้โรงเรียนรับสมัครและจัดสอบ
คัดเลือกนักเรียน  เช่น  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวทิยาศาสตร์  และหน่วยงานที่โรงเรียนให้บริการทาง
วิชาการ  เช่น  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย  และโครงการสง่เสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  ด าเนินการส ารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  โดย
ประเด็นส าคัญ ๆ ที่ใชใ้นการส ารวจความพึงพอใจ  ประกอบไปด้วย 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหนา้ที่ผูใ้ห้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจ้างผู้ประเมินอิสระด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของหน่วยงานภายนอกที่

โรงเรียนให้บริการ  โดยด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๔  และน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในด้านต่าง ๆ ใหด้ียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก
ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดว่า เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 
จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑก์ารให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดงันี้ 

 
   ๑   คะแนน เมื่อความพึงพอใจของหนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ เป็นร้อยละ ๗๐ 
   ๒   คะแนน เมื่อความพึงพอใจของหนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ เป็นร้อยละ ๗๕ 
   ๓   คะแนน เมื่อความพึงพอใจของหนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ เป็นร้อยละ ๘๐ 
   ๔   คะแนน เมื่อความพึงพอใจของหนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ เป็นร้อยละ ๘๕ 
   ๕   คะแนน เมื่อความพึงพอใจของหนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ เป็นร้อยละ ๙๐ 

 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๐ - 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑๒.  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน 
       ภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 

ร้อยละ - - ๘๖.๕๐ 

 
เหตุผล :  โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 โรงเรียนด าเนินการจ้างผู้ประเมนิอิสระด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหนว่ยงานที่โรงเรียนให้บรกิาร โดย
มีขั้นตอน  ดังนี ้

๑. การส ารวจกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ  คือ ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  ผู้บริหารและครูของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง  ๑๒  แห่ง  ผู้ประสานงานโรงเรียน
ในโครงการ  วมว.  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่าย  และผู้
ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๒. ประเด็นหลักทีท่ าการส ารวจ ประกอบด้วย 
๒.๑ การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามข้อก าหนดของ ก.พ.ร. 

- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

๒.๒ การส ารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยใหค้วามส าคัญกับความมีคุณธรรม 
และจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๓. ก าหนดระยะเวลาของการศึกษา ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕๔ 
๔. วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
๕. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ต่อ

หน่วยงานภายนอก 

เงื่อนไข : วิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :      นางสาวธวชินี  โรจนาวี  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๑ - 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๐ ) 
ตัวชี้วัดที่  ๑๓  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน 
๑๓.๑ ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักเรยีน 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ  ๕ 
ค าอธิบาย :  

ดูแลจัดการหอพักให้มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค  อาคารสถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบ
หอพักให้มีความปลอดภัย ปกครองนักเรียนชาย หญิง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ติดต่อ
ประสานงานกับพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมดูแลนักเรียน รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในหอพัก
ของโรงเรียนอย่างมีความสุข   

ดัชนีบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการคือ 
              ๑. มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ตรวจตราอาคารเรียนอาคารอ่ืน ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงมีระบบในการแจ้ง 
                 เหตุฉกุเฉินและมีอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการป้องกันภัยเบื้องต้น 
              ๒. มีระบบการตรวจนับนักเรียนระบบการเข้า-ออก หอพัก ที่เป็นปัจจุบัน 
              ๓. มีแผนการอพยพหนีภัยในหอพักและมีการฝึกซ้อมการอพยพหนีอัคคีภัยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า  
                  ๑ ครั้ง  นักเรยีน ครูและเจ้าหน้าที่สามารถอพยพไปในที่ซึง่ก าหนดไว้ตามเวลาที่ก าหนด 

    ๔. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    ๕. มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ปอ้งกันภัย เครื่องส ารองไฟ ระบบปั๊มน้ าดับเพลิง สายน้ าดับเพลิง  
        อุปกรณด์ับเพลิง เป็นปัจจุบัน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 

ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

ระดับ ๑   มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ตรวจตราอาคารเรียนอาคารอื่น ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ  ๑  คะแนน 
ระดับ ๒ มีระบบในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและมีอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการป้องกันภัย

เบื้องต้น 
เท่ากับ  ๒  คะแนน 

ระดับ ๓ มีระบบการตรวจนับนักเรียนระบบการเข้า-ออก หอพกั และระบบการอพยพ
หนีภัยในหอพักมีทางหนีไฟทีถู่กต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

ระดับ ๔ มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีอัคคภีัยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง  นักเรียน 
ครูและเจ้าหน้าที่สามารถอพยพไปในที่ซึง่ก าหนดไว้ได้ไม่เกิน  ๘ นาที 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

ระดับ ๕ มีแผนชัดเจนในการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องส ารองไฟระบบ
ปั้มน้ าดับเพลิงสายน้ าดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายบอกทางในแต่ละชั้น
ของอาคารให้มี ความพร้อมตลอดเวลา 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑๓.๑  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
        ด้านความปลอดภัยของนักเรียน 

ระดับ - - - 

 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๒ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. โรงเรียนมีการจัดแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันทั้งกลางคืนและกลางวันในวันหยุดราชการ 

เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยภายในโรงเรียนทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
๒. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๓. โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล นักเรียนหอพักชาย-หญิง อย่างชัดเจน 
๔. มีการจัดเวรช่างซ่อมบ ารุง 
๕. มีแผนการตรวจเช็คระบบอัคคีภัย (ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ) 
๖. มีโครงการจัดฝึกซ้อมหนีอัคคภีัย 
๗. มีฐานข้อมูลการด าเนินการ เข้า-ออก หอพักของนักเรียน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปาริชาต  ปงัสุวรรณ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๑  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นายภาณุพงศ์  ไม้สนธิ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๘ 
                               ๒. นายกมล  มาตยภูธร  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๓ - 

 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑๓  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน 

๑๓.๒  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ  ๕ 
ค าอธิบาย :  
            การบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักดูแลตนเองให้
เข้มแข็งทั้งกายและใจโดยการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพและการรณรงค์ป้องกันโรค นักเรียนได้รับ
การตรวจสขุภาพประจ าปีในรายที่มีปัญหาทางสุขภาพได้รับการดูแลและติดตาม มีการทดสอบสมรรถทางกาย 
นักเรียนที่เจ็บปว่ยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ และมีการส่งต่อการรกัษาสถานพยาบาลในกรณทีี่
ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉยัและให้การรักษา 
                ดัชนีบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถงึความส าเร็จในการบริหารจัดการคือ 

๑. นักเรียนสามารถเข้าถึงการบรกิารการรักษาพยาบาลได้ง่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒. ความรวดเร็วในการบริหารจัดการน าส่งนักเรียนไปยังสถานพยาบาลในกรณีป่วยฉุกเฉินหรือได้รับ

อุบัติเหต ุ
๓. มีแผนการจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล 
๔. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  มีการติดตามดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนทุกคนทีม่ีปัญหา

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
๕. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 

ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี ้
 

ระดับ ๑   มีการจดัเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินสามารถน าส่ง
โรงพยาบาล ภายในเวลา ๓๐ นาท ี

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

ระดับ ๒ จัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักเรียนทุกคน ครอบคลุมตลอดปี
การศึกษา 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

ระดับ ๓ มีแผนการจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย แผนรณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อ 
และโรคระบาดตามฤดูกาล 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

ระดับ ๔ มีการตรวจสขุภาพนักเรียนปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง และมีการรายงานผลการ
ตรวจสขุภาพนักเรยีนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม 
นักเรียน ทกุคนที่มีปัญหาสุขภาพ ๑๐๐ % 

เท่ากับ ๔  คะแนน 

ระดับ ๕ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้ง และนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายให้ดีขึ้น 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๓ 

๑๓.๒  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
         ด้านการดูแลสุขภาพนักเรยีน  

ระดับ - - - 

 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๔ - 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ตารางเวรพยาบาลหมุนเวียนตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ไมเ่ว้นวนัหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ ์
๒. แบบบันทึกการพานักเรียนไปโรงพยาบาล   
๓. สัญญาประกันอุบัติเหตสุ่วนบุคคลของนักเรียนประจ าป ี
๔. ข้อมูลจากโครงการ MWITS วัยใสใส่ใจสุขภาพ 
๕. แบบบันทึกปฏบิัติการปอ้งกันโรคติดต่อ/โรคระบาดตามฤดูกาล 
๖. ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
๗. ข้อมูลจากการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนประจ าภาคการศึกษา  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปาริชาต  ปงัสุวรรณ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๑  
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ๑. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
                              ๒. นางอนงค์  ลีละชัยกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๘  
                              ๓. น.ส.ศิริเกษ  มาลาวงษ ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๑๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๕ - 

มิติที่ ๔ มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐ ) 
ตัวชี้วัดที่  ๑๔ ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองคก์าร 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย :  

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ บทบาทของคณะกรรมการนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ การพิจารณาผลส าเร็จของระดับการพัฒนา
ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการในการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี
และสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถ
ในการก้าวสู่อนาคต ดูแลติดตามผลการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการสนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจ 
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การมหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนจะมีผลการด าเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น 
นอกจากจะต้องเป็นองค์การมหาชนที่ด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การ
ก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายองค์การมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบงานที่ส าคัญ การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างสม่ าเสมอสามารถบรรลุ
ภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้ว องค์การมหาชน
สามารถให้หลักประกันได้ว่าองค์การจะสามารถแข่งขันได้สามารถพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการบริหารองค์การที่
มิใช่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะสั้นเท่านั้น เป็นการวางรากฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมด้วย 
ดังนั้น การประเมินการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การที่ดีในที่นี้จะให้ความส าคัญด้านการบริหารองค์การที่
ก่อให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองคก์ารมหาชนที่ส าคัญ เช่น ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด
และผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับรอง ด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

   คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ ระดับ ๑ เท่ากับ   ๑   คะแนน 
   คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ ระดับ ๒ เท่ากับ   ๒   คะแนน 
   คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ ระดับ ๓ เท่ากับ   ๓   คะแนน 
   คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ ระดับ ๔ เท่ากับ   ๔   คะแนน 
   คุณภาพการก ากับดูแลกิจการ ระดับ ๕ เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑๔.  ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกจิการ 
       และการพัฒนาองค์การ 

ระดับ ๔.๔๘๑๗ ๔.๖๑๘๗ N/A 

 

หมายเหตุ :  
 เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชใ้นการประเมินผลทกุองค์การมหาชน 



รายละเอียดค าอธบิายตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๖ - 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๓ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :    นางสาวจตุพร  ค้าฮั้ว เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๕  
 


