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รายละเอียดคําอธิบายตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 

มิติที ่๑ มิติด้านประสิทธผิลของการปฏิบตังิาน 
 ตัวชี้วดัที ่ ๑.1   ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

          ๑.๑.1  ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน    ๑ 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.๒   ผลการทดสอบความถนดัทางวชิาชีพและวิชาการ (PAT) โดยเฉล่ียของนักเรียน 
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          1.๒.๑  ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร ์(PAT๑)     ๒ 
           1.๒.๒  ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT๒)     ๓ 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.๓  จํานวนนกัเรียนของโรงเรยีนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
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                    ทั้งที่ดําเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวชิา    ๔ 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.๔  ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษา 
                     นักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL     ๖ 

ตัวชี้วัดที่ 1.๕  ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
  1.๕.๑  จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงาน 
            ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือ 
            ที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ    ๘ 
  1.๕.๒  จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน 
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 1.๖.๓ จํานวนนักเรยีนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ตั้งแต ่
          ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.๗  ผลสําเรจ็ของการส่งเสริมจงูใจให้นักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.๗.๑ ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และ 
           วิทยาศาสตร์ประยุกต ์       18 
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             ที่ไดร้ับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้
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        ส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 1.๙.๑ จํานวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจาก 
          นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานวิจัยภายนอก    24 
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รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑ -

มิติที ่๑ มิติด้านประสิทธผิลของปฏิบตังิาน (น้ําหนกั : ร้อยละ ๖๐) 
ตัวชีว้ัดที่  ๑.1  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
๑.๑.1  ผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน  
หนว่ยวดั : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๒ 
คําอธบิาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป General Aptitude Test (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบวัดศักยภาพใน
การเรียน ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ  

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขโจทยป์ัญหา 
2. ความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนกัเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งจัด
สอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓-2554 เป็นข้อมลูพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจงึไดก้ําหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จงึเป็นดงันี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒ 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔ 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖ 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘ 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕2 ๒๕๕3 ๒๕๕4 
๑.๑.1  ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT)  
          โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

- P ๙๘.๐๑ P ๙5.63 

 
 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจดัทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  ประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๔ หรือ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๒  ผลการทดสอบความถนดัทางวิชาชพีและวชิาการ (PAT) โดยเฉลีย่ของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.2.๑  ผลการทดสอบความถนดัทางคณติศาสตร์  (PAT ๑) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของโรงเรียน 
หนว่ยวดั : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๒ 
คําอธบิาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT1) ในที่นี้หมายถึง ผลการ
สอบความรู้ที่เปน็พื้นฐานที่จะเรยีนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชพีนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภท
ความถนัดทางคณิตศาสตร์  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรยีนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือ
มีนาคม๒๕๕๕  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดว้ย ๒ ส่วน 
คือ เนื้อหาทีจ่ําเป็นในการเรยีนในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนดัเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
คณิตศาสตร ์
   

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓-2554 เป็นข้อมลูพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนจาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจงึไดก้ําหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรยีน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙5  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จงึเป็นดงันี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙1  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙3  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙5  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙7  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙9  

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๒.๑ ผลการทดสอบความถนัดทาง   
     คณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของ 
     นกัเรียนของโรงเรียน  

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

- P ๙๙ P 99 

 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจดัทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)  ประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม ๒๕๕๕ 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓ -

ตัวชีว้ัดที่  1.๒  ผลการทดสอบความถนดัทางวิชาชพีและวชิาการ (PAT) โดยเฉลีย่ของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.๒.๒  ผลการทดสอบความถนดัทางวิทยาศาสตร์  (PAT ๒)  โดยเฉลีย่ของนกัเรียนของโรงเรียน 
หนว่ยวดั : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๒ 
คําอธบิาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT2) ในที่นี้หมายถึง ผลการ
สอบความรู้ที่เปน็พื้นฐานที่จะเรยีนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชพีนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภท
ความถนัดทางวทิยาศาสตร์  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรยีนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือ
มีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   โดยเนือ้หาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน 
คือ เนื้อหาทีจ่ําเป็นในการเรยีนในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนดัเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร ์

   

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2553-๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนจาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจงึไดก้ําหนดว่า เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรยีน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙5  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จงึเป็นดงันี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙1  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙3  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙5  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙7  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙9  

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 
1.๒.๒  ผลการทดสอบความถนัดทาง  

      วิทยาศาสตร์(PAT๒) โดยเฉล่ียของ 
       นกัเรยีนของโรงเรยีน  

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

- P ๙๙ P ๙๙ 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจดัทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT2)  ประมาณ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม ๒๕๕๕ 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๓  จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคดัเลอืกเป็นผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วมแขง่ขนั  
                    โอลิมปกิวิชาการระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทัง้ทีด่ําเนนิการโดย สสวท.  ๕ สาขาวชิา  
                    และสอวน.  ๒  สาขาวิชา 
หนว่ยวดั : คน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :   

โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน  เป็นโครงการที่โรงเรยีนจัดให้กับนกัเรียนที่มีความรกั ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางด้านคณติศาสตร ์หรือเคมี  หรือชีววทิยา  หรือฟิสิกส์  หรือคอมพวิเตอร ์หรอืดาราศาสตร์ หรอื
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ทีต่้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลึกซ้ึงจรงิจงั    

การเข้ารว่มโครงการเป็นวิธทีางหน่ึงในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะต้องแข่งขนักับนักเรยีนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  
เป็นผู้จัดการแขง่ขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ ๑ จํานวนประมาณ ๑๒๕ คน (สาขาวิชาละประมาณ ๒๕ คน) 
หลังจากค่าย ๑ แล้วจะคัดเลือกใหเ้หลือเพยีงประมาณ ๗๕ คน (ประมาณ ๑๕ คน ต่อสาขาวิชา) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม
ครั้งที่ ๒ และจากประมาณ ๗๕ คนที่เข้าค่าย ๒ นี้จะคัดเลือกใหเ้หลือประมาณ ๒๕ คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันโอลิมปกิวิชาการ ในประเทศต่าง ๆ ที่หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี 

สําหรับสาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มูลนิธิ สอวน. จดัทําการคัดเลือก
โดยการจัดสอบแข่งขันระดับชาติจากผู้แทนศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ศูนย์ละ ๖ คน ทั้งหมด ๙  ศูนย์  รวม จํานวน ๕๔ คน 
โดยจะคัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ จํานวน ๕ คน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

จากขอ้มูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ กําหนดว่า ถา้มีนักเรยีนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมแขง่ขันโอลิมปิกวิชาการ 9 คน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรยีนได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเพ่ิมหรือลด ๑ คน (  ๑ คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดน้ี จึงเป็นดงันี ้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 7 คน 
   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 8 คน 
   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 9 คน 
   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 10 คน 
   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรยีนได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๑1 คน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๓  จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดร้ับ 
    การคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม 
    แขง่ขนัโอลิมปิกวิชาการระดบันานาชาต ิ
    ใน ๗ สาขาวชิาทัง้ที่ดําเนินการโดย สสวท. 
    ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวิชา  

คน ๙ ๙ 11 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕ -

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ 
๒. 
๓. 

เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปกิวิชาการฯ สสวท. และมูลนิธิ สอวน. 
คณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดําเนินการ ประสานงานและสรุปกจิกรรม 
โอลิมปิกวิชาการของโรงเรยีน 

 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :    นายชัยวัฒน์  เชื้อมัง่   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :       ๑. นายสาโรจน์  บุญเส็ง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๒๗ 
 ๒. นางสาวสิริหทัย  ศรขีวัญใจ   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๖ - 

ตัวชีว้ัดที่ 1.4  ผลการทดสอบศกัยภาพด้านภาษาองักฤษโดยเฉลีย่กอ่นจบการศกึษานกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๖ 
                   เม่ือเทยีบเปน็คะแนน TOEFL 
หนว่ยวดั : คะแนน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :   

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ 
นักเรยีนทกุคนให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาส
ของนักเรียนทีจ่ะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก ดังนั้น นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ต้องเป็นผู้มีความรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดบัสูงด้วย  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕4 ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดการเรยีนการสอน ตลอดจนวัดความรู้และความสามารถในการใช้ทกัษะภาษาอังกฤษของนักเรยีนโดยการใช้
ข้อสอบมาตรฐานวัดความรูท้างด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพ
ทางด้านภาษาองักฤษ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

จากขอ้มูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ กําหนดว่า เมือ่ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๑ คะแนน  จะได้คะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี จงึเป็นดังนี ้ 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๗ คะแนน 

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๙ คะแนน 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๑ คะแนน 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๓ คะแนน 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๕ คะแนน 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕2 ๒๕๕3 ๒๕๕4 

1.4 เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษา
นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็น
คะแนน TOEFL  

คะแนน ๕๓๐ ๕๓0 535 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 

๑. ติดต่อและประสานงานกับศูนย์ทดสอบความรู้แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมาจัดการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๖ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๗ -

๒. 
 
๓. 
๔. 

ดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานวดัความรู้
ทางด้านภาษาองักฤษ 
นักเรยีนที่ไม่สามารถไปสอบในวันที่กําหนด อาจใช้คะแนนการสอบมาตรฐานที่เทยีบเป็น TOEFLแทน 
เก็บขอ้มูลจากผลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษและรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่ทาง
โรงเรียนต่อไป 

 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :    นายไห่  หยาง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :      1. นางสาวสุกฤตา  อานนท ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๘๑ 

    2. นางสาวสุภาพัชร์  สินกนัทรากร   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๘ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๕  ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
1.๕.๑  จํานวนโครงงานท่ีผ่านคณะกรรมการกลัน่กรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          แห่งประเทศไทย (วทท.)หรือทีป่ระชมุวิชาการระดบัประเทศหรือระดับนานาชาต ิ
หนว่ยวดั : โครงงาน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๓ 
คําอธบิาย :  

การนําเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ทําโครงงานแล้วเสร็จได้นําเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทุกปี 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวที
การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้าง
ความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   

ตัวบ่งชีท้ี่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โครงงานใดที่ได้รับการตอบรับใหเ้ข้าร่วมนาํเสนอ
ผลงานในเวทีดงักล่าวถอืว่าโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเท่ากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2- ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้ามีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรอืระดับนานาชาติ ๑๑ 
โครงงาน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน (  ๑  โครงงาน)  
คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ  ๙ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ  ๑๐ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ  ๑๑ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ  ๑๒  โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ  ๑๓  โครงงาน 

 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๙ -

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 2554 
1.๕.๑ เมื่อมจีํานวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการ 

      กล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ  
      ไทย(วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ 
      ระดับประเทศหรอืระดับนานาชาติ   

โครงงาน ๑๔ ๑๒ 11 

 
หมายเหต ุ: 

1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดภายในประเทศไทย โดยผู้จัดหรือเจ้าภาพอาจจะเป็นหน่วยงานของไทยหรือ

องค์กรต่างประเทศ 
 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานของโรงเรียนจดัเก็บข้อมูลโครงงานที่ได้รับการตอบรบัให้เข้าร่วม

การแสดงผลงานในที่ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรอืในทีป่ระชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบันานาชาติ 

 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  นายสรชัย  แซล่ิ่ม   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๐ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๕  ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
1.๕.๒  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ได้รับคดัเลอืกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
หนว่ยวดั : โครงงาน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย :  

การนําเสนอและการแสดงโครงงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมี
การจัดกิจกรรมใหน้ักเรยีนนําเสนอโครงงานตอ่สาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทกุปี นอกจากการนําเสนอต่อ
สาธารณชนชาวไทยแล้ว การนําเสนอโครงงานเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้เป็นอีกวิธีการที่ทําให้นักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน
ในตนเอง และภาคภูมิใจในส่ิงที่ตนเองสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากประเทศไทย เป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของงานวิจัยที่ทําโดยเยาวชนไทยที่ทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนชั้นนําในต่างประเทศ และยังได้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการทํางานวิจัยกับนานาประเทศ  

ตัวบ่งชีท้ี่สําคัญอย่างหนึง่ที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานในต่างประเทศ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2-๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้ามีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
๒2 โครงงาน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน ( ๑ 
โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ 20 โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒1 โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒2 โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒3 โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒4 โครงงาน 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 
1.๕.๒ จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับ 

      คัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน 
      ต่างประเทศ 

โครงงาน ๒๓ ๒๑ 22 

หมายเหต ุ:  
1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดในต่างประเทศเท่านัน้ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๑ -

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 
            คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนจัดเกบ็ข้อมูลโครงงานที่ได้รับคัดเลือกไป

ร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  นายสรชัย  แซล่ิ่ม   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๒ - 

ตัวชีว้ัดที่ 1.๖ ผลสําเร็จด้านการศกึษาต่อของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.๖.๑   ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับทนุศกึษาตอ่ในประเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี 
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย :   

ทุนการศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทนุที่นักเรียนโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ไดร้ับจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
ในประเทศในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร ์เป็นต้น 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
จากขอ้มูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า ถา้มีนักเรยีนที่ไดร้บัทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี เป็นร้อยละ  ๓๑  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด
นี้  จึงเป็นดงัน้ี 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๒๗  

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๒๙ 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๓๑ 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ ๓3 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 35 

เงื่อนไข :   
หากจํานวนหนว่ยงานที่ใหทุ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 เปล่ียนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิม่ขึ้น  

ให้โรงเรยีนขอปรับเกณฑ์การใหค้ะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๖.๑   ร้อยละของนกัเรยีนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อ 
       ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ 
       เทคโนโลยีในระดับปริญญาตร ี

ร้อยละ ๓๑.๑๑ 
(14/45 คน) 

๓๑.๒๕ 
(20/64 คน) 

23.68 
(18/76 คน) 

 
 หมายเหต ุ: 
 แหล่งทุนเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕5 จํานวน 7 แหล่งทุน ประกอบดว้ย 

๑. ทุนศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๓ -

๓. ทุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
๔. ทุนสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
๕. ทุนบรษิัท เชฟรอน ประเทศไทยจํากัด 
๖. ทุนของมูลนิธิปนูซิเมนต์ไทยเพือ่การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ทุนของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 

๑. เก็บขอ้มูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรยีนส่งขอ้มูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ   
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔   
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๔ - 

ตัวชีว้ัดที่ 1.๖  ผลสําเร็จด้านการศกึษาต่อของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.๖.๒ จํานวนนกัเรียนที่ได้รับทุนศกึษาตอ่ต่างประเทศในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
หนว่ยวดั : คน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย :   

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีที่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) หรือที่จัดสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับการ
คัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตา่งประเทศ  เพื่อกลับมาเป็นนักวิชาการ  นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถือเป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งใน
การดําเนินงานของโรงเรียน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้ามีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ๓๖ คน 
จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าได้รับรางวัลจากการประกวดเพิ่มหรือลด ๒ คน(  ๒ คน) คะแนนจะ
เพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๒ คน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๔ คน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๖ คน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๓๘ คน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 
๔๐ คน 

เงื่อนไข :   
หากจํานวนหนว่ยงานที่ใหทุ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 เปล่ียนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิม่ขึ้น  

ให้โรงเรยีนขอปรับเกณฑ์การใหค้ะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจา ฯ 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๖.๒   จํานวนนกัเรยีนที่ไดร้ับทนุศึกษาต่อ 
        ต่างประเทศในระดับปริญญาตรขีึ้นไป 

คน ๓๔ ๓๘ 39 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๕ -

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 
๑. เก็บขอ้มูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรยีนส่งขอ้มูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๖ - 

ตัวชีว้ัดที่ 1.๖  ผลสําเร็จด้านการศกึษาต่อของนกัเรียนของโรงเรียน 
1.๖.๓    จํานวนนกัเรียนทีจ่บการศกึษาได้รับการคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ตัง้แตร่ะดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัชัน้นํา   
             10๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หนว่ยวดั : คน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๕ 
คําอธบิาย :   

เน่ืองด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นในต่างประเทศ การที่จะประสบผลสําเร็จ
ดังกล่าวได้ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นโรงเรียนพยายามส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นย่อม
เป็นที่รวมของคณาจารย์ช้ันยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้าง
ให้นักเรียนมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา  10๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือว่าเป็นผลสําเร็จของการศึกษาต่อ 
 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ พิจารณาได้จากจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕4 
โดยใช้การจัดลําดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking 2011 ของ Time Higher 
Education Supplement 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า ถ้ามีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ๑8 คน จะได้คะแนนผล
การประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ๑6 คน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ๑7  คน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ๑8  คน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน  19  คน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 10๐ ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน   ๒0  คน 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๗ -

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๖.๓ จํานวนนักเรยีนที่จบการศึกษาได้รับการ 
      คัดเลือกเขา้ศึกษาต่อตั้งแตร่ะดับปริญญา 
      ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 10๐ ลําดับ 
      แรกของสาขาวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยี 

คน ๑๙ ๒๐ 18 

 
หมายเหต ุ: 
 โรงเรียนเลือกใช้การจดัอันดับของ THES-QS World University Ranking 2011 (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) 
 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล 

๑. เก็บขอ้มูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรยีนส่งขอ้มูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๘ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๗  ผลสําเร็จของการสง่เสริม จูงใจให้นกัเรียนศกึษาต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.๗.๑  ร้อยละของจํานวนนกัเรียนทีศ่กึษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย : 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ในทีน่ี้หมายถงึการศึกษาตอ่ของ
นักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหน่ึงคือ การจดักิจกรรมให้นักเรียนเกดิความรัก ความพึงพอใจ  
ความเข้าใจ เหน็คุณค่าโอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางดา้นคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อประกอบอาชพีเปน็นักวิจัย นกัประดิษฐ์คิดค้น สรา้งองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมกําลังคน
ทางด้านดังกล่าวใหก้ับสังคมและประเทศชาติทีม่ีความขาดแคลนอย่างรุนแรง  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ  ๒๕๕2-๒๕๕4 เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวกําหนดว่า ถ้ามีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์  
เป็นร้อยละ 95  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นรอ้ยละ 93.33 (224/240 คน) 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นรอ้ยละ 94.16 (226/240 คน) 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นรอ้ยละ 95 (228/240 คน) 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นรอ้ยละ 95.83 (230/240 คน) 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นรอ้ยละ 96.67 (232/240 คน) 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๗.๑ ร้อยละของจํานวนนกัเรยีนที่ศึกษาต่อใน 
      สาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ 
      วิทยาศาสตร์ประยกุต ์

คน 93.30  
(223/239 คน) 

97.48 
(232/238 คน) 

97.05 
(231/238 คน) 

 

หมายเหต ุ: 
 สาขาวิชาทีใ่ช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. เก็บขอ้มูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรยีนส่งขอ้มูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๙ -

 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๐ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๗  ผลสําเร็จของการสง่เสริม จูงใจให้นกัเรียนศกึษาต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.๗.๒   ร้อยละของนกัเรียนทีศ่กึษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลย ี
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๕ 
คําอธบิาย :  

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและเทคโนโลยี หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียน
โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิชาที่เรยีกช่ือเป็นอย่างอืน่ ทีจ่ัดการเรยีนการสอนเพ่ือให้ได้
ปริญญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณติศาสตร์ โลกศาสตร์/ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกา กล่าวว่า ประเทศชาตขิาดแคลน
นักวิจยั นกัประดิษฐ์ นกัคิดค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมให้นกัเรยีนที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนไดเ้ข้าศึกษาตอ่ระดับอดุมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและหากนักเรียนคนใดศึกษาต่อ
ทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ก็จะมีส่วนในการสร้างบุคลากรที่จะเป็นนักวจิัย นักประดิษฐ ์คิดค้นทางเทคโนโลยี
ด้วย  โรงเรยีนจงึจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความรกั ความสนใจ เห็นคุณค่า ความสําคัญ 
และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนกัวิจัยทางด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2 – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน จาก
ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวกําหนดว่า ถ้ามีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นร้อยละ 37.50  
จะได้คะแนนผลการประเมินเทา่กับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ 33.75  (81/240 คน) 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ 35.41 (85/240 คน) 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ 37.50 (90/240 คน)  

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ 39.58 (95/240 คน) 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ 41.67 (100/240 คน) 

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๗.๒  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ่ทางด้าน 
      วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 

ร้อยละ 36.40  
(87/239 คน) 

39.07 
(93/238 คน) 

38.23 
(91/238 คน) 

 
 

หมายเหต ุ: 
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  หมายถงึ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณติศาสตร์  

โลกศาสตร์/ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร ์
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๑ -

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. เก็บขอ้มูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาตอ่ โดยใช้วธิีให้นกัเรยีนส่งขอ้มูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรพัยแ์ก้ว  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดยีงั   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๒ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๘   จํานวนรายวชิาในหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพฒันาให้เปน็ 
                     ตน้แบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
หนว่ยวดั :  รายวิชา 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๕ 
คําอธบิาย : 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Problem Based - Scientific Inquiry  ) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรยีนสืบค้นหาคําตอบในประเด็นหรือปัญหาที่สงสัยหรืออยากรู้คําตอบ  โดยเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูจะมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกทีจ่ะให้ผู้เรียนค้นพบขอ้มลูและจัดระบบ
ความหมายของข้อมูลของตนเอง  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาํหนดการให้คะแนน  จาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวกําหนดวา่ ถ้าจํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช ๒๕๕๒ ที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น 9 
รายวิชา จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การใหค้ะแนนตัวช้ีวัด จึงเป็นดงัน้ี 

   ๑   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๕ รายวิชา 

   ๒   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry เป็น 7 รายวิชา 

   ๓   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น 9 รายวิชา 

   ๔   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น 11 รายวิชา 

   ๕   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น 13 รายวิชา 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.8 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พทุธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เปน็ต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช ้Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry 

รายวิชา ๑  ๗ 9 

 

หมายเหต ุ:  
 เป็นการนับผลงานแบบสะสม 
 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. คณะทํางานที่โรงเรียนแตง่ตัง้ขึ้น เพื่อนํารอ่งและขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. ฝ่ายวิชาการ รายงานผลสรปุจากการเปิดสอนหลักสูตร  Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๓ -

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗088  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑.นางวชิราวรรณ  บุนนาค เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๙ 
 2.นายธันวา   สําราญศิลป์ เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๘๑ 
 3.นายพรชยั  โกพัฒตา เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๐๒ 
 4.นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
 5.นายไห่  หยาง เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕ 
 6.นายพรมงคล  จิ้มล้ิม เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๑ 
 7.นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๙๔ 
 8.นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
 9.นางสุภานันท ์ สุจริต เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๔ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๙  ผลสําเร็จของการสง่เสริม ใหห้นว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 
                   มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 
1.๙.๑   จํานวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับความรว่มมือจากนกัวทิยาศาสตร์พี่เลีย้งจากหนว่ยงานวิจยัภายนอก 
หนว่ยวดั : โครงงาน 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธิบาย : 

การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเช่น การเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุน
วิจัย และการให้ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทําโครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิจัยคือ จํานวน
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานวิจัยภายนอก 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2-๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้ามีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่
เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน  30 โครงงาน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีจํานวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความเร่วมมือเพิ่มหรือลด 5 โครงงาน  (  5 โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง  
๑ คะแนน  (  1 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 20 โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 25 โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 30 โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 35 โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 40 โครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๙.๑  จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ 
          โรงเรียนในการให้นกัเรียนทํา 
          โครงงานวิจัยทางวทิยาศาสตร์ 

หน่วยงาน 20 ๒๕ 47 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๕ -

หมายเหต ุ: 
          โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นกัเรยีนที่ทําโครงงานวทิยาศาสตร์ได้มโีอกาสไปฝึกประสบการณ์ การวิจัยทาง
วิทยาศาสตรก์ับศูนย์วิจัย/ห้องวจิัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและพร้อมในการดแูล
ช่วยเหลือนกัเรยีน 
 
 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรยีนจัดเก็บข้อมลูจากหน่วยงานที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการทําโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีน ในหนว่ยงานต่าง ๆ 
 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวอรวรรณ  ปยิะบุญ   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
          ๒. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๖ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๙  ผลสําเร็จของการสง่เสริม ใหห้นว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 
                    มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 
1.๙.๒   ร้อยละของนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวทิยาศาสตร์ วจิัยและไดรั้บผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัย 
           ในระดบัดขีึ้นไป 
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๕ 

คําอธบิาย :  
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุน
วิจัย และการให้ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย  
คือ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓-2554 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจงึไดก้ําหนดว่า เมื่อร้อยละ 8๐ ของนักเรยีนที่เข้ารว่มทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับ 
ผลการประเมินจากหน่วยงานวจิัยในระดับดีขึ้นไป จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  
จึงเป็นดงัน้ี 

 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ 70 ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป 

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ 7๕ ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป 

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ 8๐ ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป 

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ 8๕ ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป 

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕54 

1.๙.๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมทําโครงงาน 
          วิทยาศาสตร์ วิจัย และได้รับผลการ 
          ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ - ๙๕.๖๐ 
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รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๗ -

เงื่อนไข : 
1. ผู้ประเมินคือหน่วยงานวจิัย/ศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปเข้ารว่มทําโครงงานวิทยาศาสตร ์
2. ในรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน โปรดส่งแบบประเมินผล 

  นักเรยีนที่เข้าร่วมโครงงานวทิยาศาสตร์ 3 ราย เป็นหลักฐานประกอบ 
 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 

           คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนจัดเกบ็ขอ้มูลจากบุคคลากรของหน่วยงานวิจยั 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นกัเรียนทํางานวจิัย โครงงานวิทยาศาสตร์ ในหนว่ยงานนั้น ๆ 

 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวอรวรรณ  ปยิะบุญ   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
          ๒. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๘ - 

ตัวชีว้ัดที่  1.๑๐   ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัง้ ๑๒ แหง่ 
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย :  

 เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์พ.ศ. ๒๕๔3 กล่าวไว้อย่างชดัเจนที่ให้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปน็ต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อนัหมายถงึโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๑๒ แห่ง ทัว่ประเทศซึง่มีวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งให้เปน็โรงเรียนทีเ่น้นการจดัการเรยีนการสอนให้มีความ
เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
สนับสนุนทางวชิาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัยให้สามารถจัดการเรียนการสอน
นักเรยีนห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งเปน็นักเรยีนห้องพิเศษระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรยีนมหดิลวิทยา
นุสรณ ์ ให้ยกระดับหรือพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนให้ดขีึน้ 

 ผลสําเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ วัดได้จากผลสําเร็จ
ของโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่ทั่วประเทศ  ทีส่ามารถนําหลักสูตร หรอืหลักการหรอืแนวคิดในการ
จัดการเรยีนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ไปใช้จัดการเรยีนการสอนให้กับนกัเรยีนห้องเรยีนวิทยาศาสตรข์องโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลัยทั้ง 12 
แห่งได้เป็นอย่างด ี
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕2-๒๕๕4 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จาก

ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจงึไดก้ําหนดว่า ถ้าผลสําเร็จของการใหบ้ริการกับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 
เป็นร้อยละ ๘๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้ เป็นดังนี ้

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๗๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๗๕ 

   ๓   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๘๐ 

   ๔   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๘๕ 

   ๕   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง่
เป็นร้อยละ ๙๐ 

 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

1.๑๐ ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับ 
         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง 

ร้อยละ ๘1.25 ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ 

หมายเหต ุ : 
 โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลสําเร็จ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๙ -

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. เก็บขอ้มูลจากวธิีการหรือกระบวนการในการบริหารและการใช้หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการจดัการเรยีนการสอนให้กบันักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตรข์องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้
คัดเลือกนักเรียนดังกล่าวให้ 

๒. แหล่งข้อมูล คือ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒  แห่ง 
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจันทร  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๓ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล  :      นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๐ - 

มิติที ่๒ มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น้ําหนกั : ร้อยละ ๑๐) 
ตัวชีว้ัดที่ 2.1  ร้อยละความพงึพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ 10 
คําอธบิาย :  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม  ธรรมาภิบาล  
และการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์สําคัญประการหน่ึง คือ  การสร้างจติสํานึกใน
การปฏิบัตริาชการโดยสุจริต  ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซื่อตรง  
เที่ยงธรรม  เปน็กลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถงึการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สํานกังาน  ก.พ.ร.  จึงไดก้ําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเกีย่วกับคุณภาพการให้บรกิาร   

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน)  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน  ซึง่งานบริการที่นกัเรียนและผู้ปกครองได้รับ
บริการโดยตรงต้ังแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจ  ดว้ยวธิีการ
สัมภาษณ์และ/หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  สําหรับประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการสํารวจ  ประกอบด้วย 

๑) ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจดา้นส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕5  และนําผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการพจิารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณใ์นดา้นต่าง ๆ 
ให้ดียิง่ขึ้น 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
ใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูล

พื้นฐานดังกล่าวจึงไดก้ําหนดว่า เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพงึพอใจของนักเรยีนและผู้ปกครองที่มตี่องานบรกิารของ
โรงเรียน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี ้
 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งาน
บริการของโรงเรียน  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งาน
บริการของโรงเรียน 

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งาน
บริการของโรงเรียน 

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งาน
บริการของโรงเรียน  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งาน
บริการของโรงเรียน  
 
 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๑ -

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรยีนและ 
      ผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน 

ร้อยละ - 58.20 - 

 

 
หมายเหต ุ:  โรงเรยีนให้ผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
 โรงเรียนดําเนินการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ต่องานบริการของโรงเรยีน  โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 

๑. การสํารวจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ  
๑.๑  นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ และ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๒  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๕ และ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ประเด็นหลักทีท่ําการสํารวจ ประกอบดว้ย 
๒.๑ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 

- ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
- ความพึงพอใจดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจดา้นส่ิงอํานวยความสะดวก อาท ิเช่น อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม ห้องเรียน 

หอพัก ระบบบริการวิชาการ หอ้งสมุด และศูนย์กีฬา 
๒.๒ การสํารวจความเช่ือมั่นเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการโดยให้ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๓. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕๕ 
๔. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากนักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ -๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๕. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มนกัเรยีน คือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก    

โดยใช้วิธกีารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
๖. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน คือ คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และผู้ปกครองเครือข่าย  โดยใช้วธิีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

๗. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ์

เงื่อนไข : วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล  :      นางสาวธวชินี  โรจนาว ี  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๕ 
                 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๒ - 

มิติที ่๓ มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏบิัตงิาน (น้ําหนกั : ร้อยละ ๑๐ ) 
ตัวชีว้ัดที่  3.1  ร้อยละของนกัเรียนทีป่ระเมินความสอดคลอ้งของการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัอุดมการณ ์
          ของโรงเรียนในระดบัด ี
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ  2 
คําอธบิาย :  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรยีนใหร้กัการเรยีนรู้ รักการอ่าน  
รักการเขียน และรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้นํา มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการ
ออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ดังนี้  

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มวีินัยในตนเอง ปฏิบัตติามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถอื 
มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นํา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซ้ึงเทียบ
มาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจติวิญญาณของความเป็นนักวจิัย นักประดษิฐ์ นกัคิดค้นและนักพัฒนาที่ดี
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4. รักการเรยีนรู้ รกัการอ่าน รกัการเขยีน รกัการค้นคว้าอย่างเปน็ระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถ
บูรณาการความรู้ได ้

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทียบ
มาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

6. มีจิตสํานึกในเกยีรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมขุ 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาต ิ

8. มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดงีามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบตอ่สังคมต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนือ่ง 

9. มีสุขภาพอนามยัที่ดี รกัการออกกําลังกาย รู้จกัดูแลตนเองให้เข้มแขง็ทัง้กายและใจ 

ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นกัประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยีย่มเทียบเคียงกับนกัวิจัยชั้นนําของนานาประเทศ (World Class) และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดตี่อเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาติ สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคตช่วยพัฒนาประเทศชาตใิห้สามารถดํารงอยู่และแข่งขนัได้ในประชาคมโลก เป็น
สังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึน้ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคม
ที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน  

โรงเรียนจงึได้จดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดงันี ้
 ๑. การศึกษาดงูานนอกสถานที ่
    ๑.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ๑.๒ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคด ี
 ๒. การฟังบรรยาย 
  ๒.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๓ -

  ๒.๒ ด้านการพฒันาบุคลลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ์
  ๒.๓ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตร ี
 ๓. อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให้ จํานวน ๕๐ ชื่อเรื่อง 
 ๔. พบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
 ๕. ค่ายวิชาการ 
 ๖. ค่ายปฏิบัติธรรม 
 ๗. กิจกรรมชุมนุม 
 ๘. การออกกําลังกายและเล่นกฬีา 
 ๙. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 

๑๐. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ตัวชี้วัดน้ียงัไม่มขี้อมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงได้พจิารณาความเหมาะสมและได้ตกลงทีจ่ะกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนนตัวชี้วัดน้ี ดังนี ้
 

 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ 60  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ 65  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ 70  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ 75  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ 80  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๓.๑  ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้อง 
       ของการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับ 
       อุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี

ร้อยละ - - - 

 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเกบ็ข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน พร้อมทัง้จัดทํารายงาน

สรุปผลการประเมิน 
๒. รวบรวมข้อมูลจากรายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกับ

อุดมการณ์ของโรงเรียน 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗259  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางอัจฉรา  เก่งบญัชา  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗265 
                               ๒. นางพวงรัตน์  อินทรฤทธิ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑78 
                               3. นายธันวา  สําราญศิลป์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑87 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๔ - 

                               4. นายชัยวัฒน์  เชือ้มั่ง  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗227 
                               5. นายเศวต  ภูภากรณ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗154 
                               6. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗270 
                               7. นายพรมงคล  จิ้มล้ิม  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗210 
                               8. นางสมฤทยั  แกว้บุญ  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-7241 
                               9. นางสุพรรณี  เชื้อนุ่น  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๕ -

 

ตัวชีว้ัดที่  3.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤตติามเกณฑท์ี่โรงเรียนกําหนดในระดบัดขีึ้นไป 

หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ  4 
คําอธบิาย :  

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมของนักเรยีนโดย
จุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ คือ การหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทกัษะต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนหรือไมเ่พียงใด การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธทีี่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและ 
ปลายภาคเรียนแล้ว กระบวนการวัดและการประเมินผลต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรยีน 
การสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรยีน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
พฤตกิรรมระหวา่งการปฏิบัติงาน ผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน และอื่นๆ  เพื่อใหน้ักเรยีนทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะไดท้ราบระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนดว้ย  หัวข้อการ
ประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ดังต่อไปนี ้

๑. ความขยันหมั่นเพียร 
๒. ความสามารถในการเรียนรู ้
๓. ความมีวินัยในตนเอง 
๔. ความรับผิดชอบ 
๕. ความมีมนุษยสัมพันธ ์
๖. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๗. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
๘. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
๙. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
๑๐. ความสามารถในการตดัสินใจ 

         
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัดน้ียงัไม่มขี้อมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงได้พจิารณาความเหมาะสมและได้ตกลงทีจ่ะกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดน้ี ดังนี ้

 
 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ 65  ของผู้เรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ 70  ของผู้เรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ 75  ของผู้เรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ 80  ของผู้เรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ 85  ของผู้เรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

 

 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๖ - 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕2 ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๓.๒    ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
         ความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
         กําหนดในระดับดขีึ้นไป 

ร้อยละ - - - 

 

หมายเหต ุ:  กาํหนดเกณฑ์การประเมินความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน 
1. ความขยันหมั่นเพียร 
2. ความสามารถในการเรียนรู ้
3. ความมีวินัยในตนเอง 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความมีมนุษยสัมพันธ ์
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
8. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
9. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
10. ความสามารถในการตดัสินใจ 

 

แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ MIS  
๒. แหล่งข้อมูล ประเมินโดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ทุกระดับช้ันและครูที่

ปรึกษาประจําชัน้ ม.๔ – ม.๖ ทุกชั้น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗255  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :          ๑. นายสมศักดิ์  ทองช่วย  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒95 
                              ๒. นางปาริชาต  ปงัสุวรรณ  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗111  
                              ๓. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗270 
                              4. นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗258 
                              5. นางสาวนลิน  นทีวัฒนา  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๗ -

ตัวชีว้ัดที่  3.3  ร้อยละของการเบกิจ่ายตามแผนการใช้เงนิ 

หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ  2 
คําอธบิาย :  

 การพิจารณาร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับ
แผนการจ่ายเงินที่สาขาวิชา/ฝ่าย/กิจกรรมต่างๆ ได้รับการจัดสรร โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
โปรแกรม Smart Managemetn Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินทีไ่ด้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ไม่รวมงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ่ ยกเว้น 
กรณทีี่โรงเรยีนนําเงินงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้มาใช้จา่ยในกจิกรรมอืน่ๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณน้ันๆ จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบกิจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 X 100 
จํานวนเงินค่าใชจ้่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติจาก คกก. องค์การมหาชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ตัวชี้วัดน้ียงัไม่มขี้อมูลพื้นฐาน คณะกรรมการจึงได้พจิารณาความเหมาะสมและได้ตกลงทีจ่ะกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนนตัวชี้วัดน้ี ดังนี ้
 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 80 
   ๒   คะแนน เมื่อมีการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 85 
   ๓   คะแนน เมื่อมีการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 90 
   ๔   คะแนน เมื่อมีการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 95 
   ๕   คะแนน เมื่อมีการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 100 

 

หลกัการ : 
1. มาตรา 14 พระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาํหนดให้ “บรรดารายไดข้ององค์การมหาชน 

ไม่เป็นรายไดท้ีต่้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธงีบประมาณ” 
2. วัตถุประสงค์ของตวัชี้วัดเพือ่กระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแล

ให้องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ไดร้ับในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงินรายได้ (ที่มีอยู)่ ไปใช้ปฏิบัตงิานตาม
ภารกจิหลักใหบ้ังเกดิผล และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 

3. แนวทางการประเมินผล กําหนดประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงนิอุดหนุน) และ
เงินรายได้ขององค์การมหาชน โดยกําหนดน้ําหนักรอ้ยละ 5 

4. งบประมาณ ในที่นี้ หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใชจ้่ายดําเนินการ เงินอุดหนุน ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง 
และค่าครุภัณฑ์ ที่องค์การมหาชนได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5. กําหนดให้แผนการใช้จ่ายเงนิครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงิน
รายไดข้ององค์การมหาชน โดยแผนการใช้จ่ายเงินตอ้งไดร้ับการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ก่อนเริ่มดําเนินการ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๘ - 

6. องค์การมหาชนอธิบายเหตุผลความจําเป็นทีไ่ม่อาจดําเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน เพือ่ประกอบการประเมนิผล 

7. หากมีการกอ่หน้ีผูกพันตามแผนการใช้จ่ายเงินให้นํามาคํานวณเป็นผลงานได้ 
8. ในกรณทีี่ใชจ้่ายเงินจนเกดิผลผลิตตามแผนแล้วสามารถประหยัดเงินได้ ให้คิดเป็น 100% ตามแผน 

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕2 ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๓.3    ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้ 
         เงิน 

ร้อยละ - - - 

 

 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบโปรแกรม Smart Managemetn Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

  
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรทีอง  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗132  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :          ๑. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗126 
 2. นางกรรณิกา  แก้วมะเรงิ  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗126                               
 3. นางสาวภาวนา  สุขเกษม  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗128  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๙ -

ตัวชีว้ัดที่  3.4  ระดับความสาํเร็จของการจดัทําตน้ทนุต่อหนว่ยผลผลิต 
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนกั  : ร้อยละ  2 
คําอธบิาย :  

 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต หมายถงึ การที่องค์การมหาชนสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามภารกจิหลักได ้

ภารกิจหลักของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง คือ 1) ดําเนินการเรียนการสอนที่มุง่เน้นความเข้มข้น
ของการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนที่มศัีกยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 2) จัดทําหลักสูตรวิธีการเรยีนการสอน ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนการสอนสําหรับใช้ในโรงเรียน  
3) ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องและภาคเอกชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน และ 4) ให้บรกิารพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  ตามเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณไ์ด้กําหนดให้โรงเรยีนเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะ
เดียวกัน 

ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนได้กําหนดว่า 
โรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนและเพื่อเพิ่มและบ่มเพาะศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนจึงให้นักเรียนทุก
คนพักประจําที่โรงเรียนในวันที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้ได้สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อวิเคราะหต์ามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โรงเรียนได้แบ่งภารกจิออกเป็น 5 ภารกจิ ดังนี ้

 ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
 ภารกิจที่ 2 : การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเป็นโรงเรยีนประจํา 
 ภารกิจที่ 3 : การเป็นโรงเรยีนต้นแบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเป็นโรงเรยีนที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน 

 ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
กําหนดเป็นระดบัขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดังนี ้
 

ระดับ 1 จัดทําฐานข้อมลูและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (รอบ 9 
เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่รมบญัชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ 
และรายงานผลให้สํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่างปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (รอบ 9 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 
เดือนแรก) ว่ามกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรอืลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหนว่ยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แล้วเสร็จครบถว้น 

เท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ใน
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

เท่ากับ 4 คะแนน 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๐ - 

ระดับ 5 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดไวใ้นแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมี
การจดัทําแผนการเพิ่มประสิทธภิาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเป้าหมายที่ชดัเจนเพื่อการเปรยีบเทียบต่อไป 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕2 ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๓.4    ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 
         ต่อหน่วยผลผลิต  

ระดับ 4.0000 5.0000 - 

 

หมายเหต ุ: โรงเรยีนได้จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเมื่อปีงปบระมาณ พ.ศ. 2553 และได้หยุดดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไม่มีฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดังน้ัน จงึใช้หลักฐานขอ้มูลและบัญชีต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นข้อมูลเปรยีบเทียบกับ
การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
แหลง่ข้อมูล / วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูล : 
 งานแผนและงานการเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลของคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรทีอง  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗132  
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :       ๑. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗126 
                           ๒. นางสาวสุภา  นิลพงษ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗109 
                           3. นางโฉมยงค์  คงประดิษฐ ์  เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๑ -

มิติที ่๔ มิติด้านการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองคก์ร (น้ําหนกั : ร้อยละ ๒๐ ) 
ตัวชีว้ัดที่  4.1 ระดับการพฒันาด้านการกํากบัดแูลกจิการ และการพฒันาองคก์าร 
หนว่ยวดั : ระดบั 
น้ําหนกั  : ร้อยละ ๒๐ 
คําอธบิาย :  

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนใน
การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ บทบาทของคณะกรรมการนับว่าเป็นส่ิงที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนา
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดีและ
สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถใน
การก้าวสู่อนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว การสนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจ การ
ประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการประเมินผล
การดําเนินงานขององค์การมหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะต้อง
เป็นองค์การมหาชนที่ดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดให้มีแผน 
ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายองค์การมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 
การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก 
แผนงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้ว องค์การมหาชนสามารถให้
หลักประกันได้ว่าองค์การจะสามารถแข่งขันได้สามารถพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการบริหารองค์การที่มิใช่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในระยะส้ันเท่านั้น เป็นการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมด้วย ดังนั้น 
การประเมินการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การที่ดีในที่นี้จะให้ความสําคัญด้านการบริหารองค์การที่
ก่อให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพยีงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์การมหาชนที่สําคัญ เช่น ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับรองด้วย 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพฒันาด้านการกาํกับดูแลกิจการที่สําคัญ มี 2 ประเด็น คือ 
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80) 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 

   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ ๑ เท่ากับ   ๑   คะแนน 
   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ ๒ เท่ากับ   ๒   คะแนน 
   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ ๓ เท่ากับ   ๓   คะแนน 
   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ ๔ เท่ากับ   ๔   คะแนน 
   คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ ๕ เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๒ - 

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 

๔.1  ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกจิการ 
       และการพัฒนาองค์การ 

ระดับ ๔.๖๑๘๗ 4.1710 N/A 

 

หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดภาคบังคบัท่ีใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน 
 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๓ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล  :    1. นางสาวจตพุร  ค้าฮั้ว เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๕  
 2. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗000 


