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สารบญั 
      หน้า 

รายละเอียดคําอธิบายตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 

มิติที ่๑ มิติด้านประสิทธผิลของการปฏิบตังิาน 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.1   ผลการทดสอบความถนดัทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียน 
           ของโรงเรียน   

          1.1.๑  ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร ์(PAT๑)     1 
           1.1.๒  ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT๒)     ๓ 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.2  จํานวนนกัเรียนของโรงเรยีนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
                                เข้ารว่มแขง่ขนัโอลิมปิกวิชาการ ระดบันานาชาติใน ๗  สาขาวชิา 

                    ทั้งที่ดําเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวชิา    5 
 ตัวชี้วดัที ่ 1.3  ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษา 
                     นักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL     7 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  จํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 9 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  ร้อยละของนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต ่

 ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 5๐ ลําดับแรกของโลก 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนกัเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด   11 

 ตัวชี้วดัที ่ ๑.6   ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
          ๑.6.1  ผลการทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน   ๑4 
ตัวชี้วัดที่ 1.7  จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือทีป่ระชุมวิชาการ 
 ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ      16 

ตัวชี้วัดที่ 1.8  ผลสําเรจ็ของการส่งเสริมจงูใจให้นักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.8.๑ ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และ 
           วิทยาศาสตร์ประยุกต ์       19 
  1.8.๒ ร้อยละของนกัเรยีนทีศึ่กษาต่อทางด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและเทคโนโลยี 21 

ตัวชี้วัดที่ 1.9  จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒    
             ที่ไดร้ับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้

          Problem Based หรือ Scientific Inquiry      23      
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ผลสําเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องและภาคเอกชนเข้ามาม ี
         ส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 

  1.10.๑ จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือ 
             จากนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วยงานวิจยัภายนอก   25 
  1.10.๒ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวทิยาศาสตร์กับนกัวิจยั 
             ได้รบัผลการประเมนิจากหน่วยงานวิจัยในระดับดขีึน้ไป   27        

ตัวชี้วัดที่ 1.๑1  ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
               ทั้ง ๑๒ แห่ง          29 

ตัวชี้วัดที่ 1.๑2  ร้อยละของผลสําเร็จในการพฒันาความรู้ทางวิชาการของครทูี่ได้รับการ 
               อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์      31 

 



สารบญั (ต่อ) 
      หน้า 

 

มิติที ่๒ มิติด้านคณุภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่  2.๑  ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 34 
ตัวชี้วัดที่  2.2  ร้อยละความพงึพอใจของนกัเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการบริการของโรงเรยีน 36 
ตัวชี้วัดที่  2.3  ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทางวชิาการของโรงเรียน   40 

มิติที ่๓ มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏบิัตงิาน  
ตัวชี้วัดที่  ๓.1  ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    กับอุดมการณข์องโรงเรียนในระดับด ี      42 
ตัวชี้วัดที่  ๓.2  ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
                    กําหนดในระดับดีขึ้นไป       45 
ตัวชี้วัดที่  ๓.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน     48 

มิติที ่๔ มิติด้านการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองคก์าร  
ตัวชี้วัดที่  4.1  ระดับการพัฒนาด้านการกํากบัดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ   51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑ -

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : ร้อยละ ๖๐) 
ตัวชี้วัดที่  ๑.๑  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
๑.๑.๑  ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์  (PAT ๑) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT๑) ในที่นี้หมายถึง ผลการ
สอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภท
ความถนัดทางคณิตศาสตร์  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือ
มีนาคม ๒๕๕๖  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้ือหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน 
คือ เนื้อหาที่จําเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ 

 สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า เมื่อ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) 
ของนักเรียนเพิ่มหรือลด ๒  เปอร์เซ็นไทล์ (  ๒ เปอร์เซ็นไทล์) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี จึงเป็นดังนี้ 
 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๑  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๓  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๗  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียนเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๙  

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑.๑.๑ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

     (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน  
เปอร์เซ็นไทล์ P ๙๙ P ๙๙ P ๙๙.๙๙ 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  ประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒ - 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 
        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๑ 

- ร าย ง านผลการทดสอบความถ นัดทา ง
คณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรยีนของ
โรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่………… 

 
๒ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  

โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๓ 
๓ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  

โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕ 
๔ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  

โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๗ 
๕ ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑)  

โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๙ 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน        

เปอร์เซ็นไทล์ที่.... อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓ -

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
๑.๑.๒  ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT๒) ในที่นี้หมายถึง ผลการ
สอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภท
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือ
มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้ือหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน 
คือ เนื้อหาที่จําเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 
สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า เมื่อ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) 
ของนักเรียนเพิ่มหรือลด ๒ เปอร์เซ็นไทล์ (  ๒ เปอร์เซ็นไทล์) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๑  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๓  

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕  

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๗  

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียน
ของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๙  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑.๑.๒ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

     (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน  
เปอร์เซ็นไทล์ P ๙๙ P ๙๙ P ๙๙.๙๙ 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  ประมาณ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖ 

 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔ - 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๑ 

- ร าย ง านผลการทดสอบความถ นัดทา ง
คณิตศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรยีนของ
โรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่………… 
 

 

๒ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๓ 

๓ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๕ 

๔ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๗ 

๕ ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๙ 

หมายเหตุ :    ในกรณีที่ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๒) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน          
เปอร์เซ็นไทล์ที่…………อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕ -

ตัวชี้วัดที่  ๑.๒ จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
                    ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. ๕ สาขาวิชา และ สอวน. ๒ สาขาวิชา 
หน่วยวัด : คน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :   

โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟิสิกส์  หรือคอมพิวเตอร์ หรือดาราศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ที่ต้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลึกซ้ึงจริงจัง 

การเข้าร่วมโครงการเป็นวิธีทางหน่ึงในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นศูนย์ สอวน. และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับนักเรียน
จากทั่วประเทศ โดยมีมูลนิธิ สอวน. และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
เป็นผู้จัดการแข่งขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ ๑ ในเดือนตุลาคม และเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
เดือนมีนาคมและเมษายน จากน้ันสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
ในประเทศต่าง ๆ ที่หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี 

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

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ กําหนดว่า ถ้า
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ๙ คน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเพิ่ม
หรือลด ๑ คน (  ๑ คน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้ จึงเป็น
ดังน้ี  

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๗ คน 
   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๘ คน 
   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๙ คน 
   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๑๐ คน 
   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๑๑ คน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๒ จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม 
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ 
ใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 
๕ สาขาวิชา และ สอวน. ๒ สาขาวิชา  

คน ๙ ๑๑ ๘ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๖ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ 
๒. 
๓. 

เอกสารทําขึ้นโดยสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ สสวท. และมูลนิธิ สอวน. 
คณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดําเนินการ ประสานงานและสรุปกิจกรรม 
โอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :    นายสาโรจน์   บุญเส็ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       ๑. นายโอภาส  พระเทพ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๕ 
 ๒. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๒  
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบช่วง Range : R) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย ๗ คน 

- ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่ง
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เรื่อง
ผลการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย จํานวน
......ฉบับ โดยมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย รวม....... คน 

๒ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย ๘ คน 

๓ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย ๙ คน 

๔ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย ๑๐ คน 

๕ มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทย ๑๑ คน 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๗ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                 เม่ือเทียบเป็นคะแนน TOEFL 
หน่วยวัด : คะแนน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :   
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศและเป็นต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงพยายามผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นําทางด้านการวิจัย การประดิษฐ์ 
คิดค้น และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ       
(CU-TEP) แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน  

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้ กําหนดว่า  
เมื่อผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๕ คะแนน  จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ 
และถ้าผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษาของนักเรียนเพิ่มหรือลด ๑ คะแนน (  
๑ คะแนน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้ จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๓ คะแนน 

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๔ คะแนน 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๕ คะแนน 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๖ คะแนน 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๗ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
1.3 เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดย

เฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL  

คะแนน ๕๓๐ ๕๓๕ ๕๓๕.๘๑ 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๘ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ติดต่อและประสานงานกับศูนย์ทดสอบความรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมาจัดการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๒. 
 
๓. 
๔. 

ดําเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  โดย
ใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักเรียนที่ไม่สามารถไปสอบในวันที่กําหนด อาจใช้คะแนนการสอบมาตรฐานที่เทียบเป็น TOEFL แทน 
เก็บข้อมูลจากผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่ทาง
โรงเรียนต่อไป 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :    นายไห่  หยาง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      ๑. นางสาวประนอม  จิตต์กลาง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๘ 

    ๒. นางสาวสุภาพัชร์  สินกันทรากร   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๗ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบช่วง Range : R) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อน
จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบ
เป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๓ คะแนน 

- ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดย
เฉล่ียก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ 
...........คะแนน 

 
๒ ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อน

จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบ
เป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๔ คะแนน 

๓ ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อน
จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบ
เป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๕ คะแนน 

๔ ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อน
จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบ
เป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๖ คะแนน 

๕ ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อน
จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบ
เป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๓๗ คะแนน 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๙ -

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
หน่วยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๔ 
คําอธิบาย :  

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

ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้าผลลัพธ์
ของการดําเนินงาน มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รบัคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๒ โครงงาน จะ
ได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน ( ๑ โครงงาน) คะแนนจะเพิ่ม
หรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๐ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๑ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๒ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๓ โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ ๒๔ โครงงาน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑.๔  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไป

ร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
โครงงาน ๒๑ ๒๒ ๒๕ 

หมายเหตุ :  
1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดในต่างประเทศเท่านั้น 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๐ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
            คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลโครงงานที่ได้รับคัดเลือกไป

ร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘  
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบช่วง Range : R) 
 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๐ โครงงาน 

- สรุปข้อมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 

- เอกสาร/รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน  
ณ ต่างประเทศ จํานวน.......โครงงาน 

๒ มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๑ โครงงาน 

๓ มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๒ โครงงาน 

๔ มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๓ โครงงาน 

๕ มีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ ๒๔ โครงงาน 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๑ -

ตัวชีว้ัดที่ ๑.๕  ร้อยละของนกัเรียนที่จบการศกึษาได้รับการคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีใน 
มหาวิทยาลัยชัน้นํา  ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีทียบกบันกัเรียนที่
ได้รับทนุทัง้หมด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :   

เน่ืองด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นในต่างประเทศ การที่จะประสบผลสําเร็จ
ดังกล่าวได้ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นโรงเรียนพยายามส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นย่อม
เป็นที่รวมของคณาจารย์ชั้นยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้าง
ให้นักเรียนมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือว่าเป็นผลสําเร็จของการศึกษาต่อ 
 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ พิจารณาได้จากร้อยละของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ ลําดับแรกของ
โลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใช้การจัดลําดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World 
University Ranking ๒๐๑๒ ของ Time Higher Education Supplement 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า ถ้า
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดเป็น
ร้อยละ ๕๗ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้านักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพิ่มหรือลด ร้อยละ 
๒  ( ร้อยละ ๒) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

  ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๓ 

  ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๕ 

  ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๗ 

  ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๙ 

  ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๖๑ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๒ - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑.๕ จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดร้ับการ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดบัปริญญา 
ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของ
โลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกบั
นักเรยีนที่ไดร้ับทุนทัง้หมด 

ร้อยละ ๕๕ ๕๕ ๖๒ 

 
หมายเหตุ : 
 โรงเรียนเลือกใช้การจัดอันดับของ THES-QS World University Ranking ๒๐๑๒ (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยใช้วิธีให้นักเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๓ 

- สรุปจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ ลําดับแรก ของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน.........คน โดยมี
นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด.......คน คิดเป็นร้อยละ
...... 

- รายช่ือนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ ลําดับแรกของ
โลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒ มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๕ 

๓ มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๗ 

๔ มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๓ -

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๕๙ 

๕ มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา ๕๐ 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด เป็นร้อยละ ๖๑ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด     
เป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบญัญัติไตรยางค์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๔ - 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
๑.๖.๑  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
หน่วยวัด : เปอร์เซ็นไทล์  
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๒ 
คําอธิบาย :  

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป General Aptitude Test (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบวัดศักยภาพใน
การเรียน ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ แยกได้ ๒ ส่วน คือ  

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหา 
2. ความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖  ซึ่งจัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า เมื่อ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์
ที่ ๙๔ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ของนักเรียนเพิ่มหรือลด 
๒  เปอร์เซ็นไทล์ (  ๒ เปอร์เซ็นไทล์) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดนี้ จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒ 

   ๓   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔ 

   ๔   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖ 

   ๕   คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๖.๑  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
          โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน  

เปอร์เซ็นไทล์ P ๙๘.๐๑ P ๙๕.๓๖ P ๙๗.๗๐ 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  ประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๕ หรือ มีนาคม ๒๕๕๖ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๕ -

  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ 

- รายงานผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์
ที่………… 
 

 

๒ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๒ 

๓ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๔ 

๔ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๖ 

๕ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๘ 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่มีผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน เปอร์เซ็นไทล์ที่…………
อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๖ - 

ตัวชีว้ัด ๑.๗  จํานวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วทท.)หรือทีป่ระชุมวิชาการระดบัประเทศหรือระดับนานาชาต ิ
หน่วยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

การนําเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ทําโครงงานแล้วเสร็จได้นําเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทุกปี 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวที
การประชุมทางวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้าง
ความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ 
จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โครงงานใดที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานในเวทีดังกล่าวถือว่าโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเท่ากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓- ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้ามีจํานวน
โครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ๑๓ โครงงาน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้า
มีผลงานไปแสดงเพิ่มหรือลด ๑ โครงงาน (  ๑ โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน (  ๑ คะแนน) เกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัดนี้ จึงเป็นดังน้ี 

   ๑   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๑ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๒ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๓ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๔  โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงาน
ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๕  โครงงาน 

 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๗ -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๗    จํานวนโครงงานที่ ผ่านคณะกรรมการ 
      กล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ  
      ไทย (วทท . )  หรือที่ ประชุมวิชาการ 
      ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ   

โครงงาน ๑๒ ๑๐ ๑๙ 

หมายเหตุ : 
1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดภายในประเทศไทย โดยผู้จัดหรือเจ้าภาพอาจจะเป็นหน่วยงานของไทยหรือ

องค์กรต่างประเทศ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลโครงงานที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม

การแสดงผลงานในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือในที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๘ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบช่วง Range : R) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่
ร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๑ โครงงาน 

- สรุปจํานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไป
นําเสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ จํานวน......
โครงงาน 

- รายงานสรุปบทคัดย่อการไปนําเสนอผลงาน 
- เอกสารประกอบการในการไปนําเสนอผลงาน 

 
๒ มีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่

ร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๒ โครงงาน 

๓ มีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่
ร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๓ โครงงาน 

๔ มีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่
ร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๔ โครงงาน 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๘ - 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๕ มีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่
ร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  ๑๕ โครงงาน 

 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๑๙ -

ตัวชี้วัดที่  ๑.๘  ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๘.๑  ร้อยละของจํานวนนกัเรียนทีศ่กึษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
หนว่ยวดั : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๔ 
คําอธิบาย : 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในที่นี้หมายถึงการศึกษาต่อของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ  
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าโอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมกําลังคน
ทางด้านดังกล่าวให้กับสังคมและประเทศชาติที่มีความขาดแคลนอย่างรุนแรง  

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ  

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้าผลลัพธ์
ของการดําเนินงาน มีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นร้อยละ ๙๕ จะได้
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เพิ่มหรือลด ร้อยละ ๐.๘๓ ( ร้อยละ ๐.๘๓) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดน้ี  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ (๒๒๔/๒๔๐ คน) 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๔.๑๖ (๒๒๖/๒๔๐ คน) 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๕ (๒๒๘/๒๔๐ คน) 

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ (๒๓๐/๒๔๐ คน) 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ (๒๓๒/๒๔๐ คน) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๘.๑ ร้อยละของจํานวนนกัเรยีนที่ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาทีใ่ช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คน ๙๗.๔๘ 
(๒๓๒/๒๓๘ คน) 

๙๗.๐๕ 
(๒๓๑/๒๓๘ คน) 

๙๖.๖๘ 
(๒๓๓/๒๔๑ คน) 

 

หมายเหตุ : 
 สาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๐ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยใช้วิธีให้นักเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๓.๓๓  

- สรุปข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ จําแนกตามสาขาที่
ศึกษาต่อทั้งหมด จํานวน......คน 

- รายชื่อนกัเรยีนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์
ที่ศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์จํานวน......คน
คิดเป็นร้อยละ........ 

๒ มีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๔.๑๖  

๓ มีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๕  

๔ มีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๕.๘๓  

๕ มีนักเรยีนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ ๙๖.๖๗  

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นร้อยละ………… 
อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๑ -

ตัวชี้วัดที่  ๑.๘  ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๘.๒   ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิชาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลกศาสตร์/ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกา กล่าวว่า ประเทศชาติขาดแคลน
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและหากนักเรียนคนใดศึกษาต่อ
ทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ก็จะมีส่วนในการสร้างบุคลากรที่จะเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้นทางเทคโนโลยี
ด้วย  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณค่า ความสําคัญ 
และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้าผลลัพธ์
ของการดําเนินงาน มีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ จะได้คะแนนผล
การประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี เพิ่มหรือลด ร้อยละ ๐.๘๓ 
( ร้อยละ ๐.๘๓) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้  

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ ๓๓.๗๕  (๘๑/๒๔๐ คน) 

   ๒   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ ๓๕.๔๒ (๘๕/๒๔๐ คน) 

   ๓   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ (๙๐/๒๔๐ คน)  

   ๔   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ ๓๙.๕๘ (๙๕/๒๔๐ คน) 

   ๕   คะแนน เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  
เป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ (๑๐๐/๒๔๐ คน) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๘.๒  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้าน 
      วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 

ร้อยละ ๓๙.๐๗ 
(๙๓/๒๓๘ คน) 

๓๘.๒๓ 
(๙๑/๒๓๘คน) 

๓๕.๖๘ 
(๘๖/๒๔๑คน) 

หมายเหตุ : 
วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและเทคโนโลยี  หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลกศาสตร์/ 

ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร ์



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๒ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน 
๒. รวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยใช้วิธีให้นักเรียนส่งข้อมูลกลับมาที่งานแนะแนว

และให้คําปรึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวมนทกานต์  ทรัพย์แก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๖๑ 

        ๒. นางสาวสุกัญญา  ดียัง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๗ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ 

- สรุปข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ จําแนกตามสาขาที่ศึกษาต่อ
ทั้งหมด จํานวน......คน 

- รายช่ือนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่
ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวน......คน คิดเป็นร้อยละ........ 

๒ มีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๓๕.๔๒ 

๓ มีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ 

๔ มีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๓๙.๕๘ 

๕ มีนักเรยีนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี เป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง 
interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๓ -

ตัวชีว้ัดที่  ๑.๙   จํานวนรายวชิาในหลกัสตูรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพฒันาให้
เปน็ตน้แบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry 

หนว่ยวดั :  รายวิชา 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย : 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Problem Based - Scientific Inquiry  ) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหาคําตอบในประเด็นหรือปัญหาที่สงสัยหรืออยากรู้คําตอบ  โดยเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูจะมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกที่จะให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลและจัดระบบ
ความหมายของข้อมูลของตนเอง  

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดการให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้าผลลัพธ์ของ
การดําเนินงาน มีจํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry เป็น ๑๕ รายวิชา จะได้
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้าจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ 
Scientific Inquiry เพิ่มหรือลด ๒ รายวิชา (  ๒ รายวิชา) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน ( ๑ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๑ รายวิชา 

   ๒   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry เป็น ๑๓ รายวิชา 

   ๓   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๕ รายวิชา 

   ๔   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๗ รายวิชา 

   ๕   คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based 
หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๙ รายวิชา 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
1.9 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยา

นุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นต้นแบบในการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้ 
Problem Based หรือ Scientific Inquiry 

รายวิชา ๙ รายวิชา ๑๕ รายวิชา ๑๕ รายวิชา 

 
หมายเหตุ :  
 เป็นการนับผลงานแบบสะสม 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๔ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. คณะทํางานที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น เพื่อนําร่องและขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๒. ฝ่ายวิชาการ รายงานผลสรุปจากการเปิดสอนหลักสูตร  Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๙  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑.นายธันวา   สําราญศิลป์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๘๑ 
 ๒.นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
 ๓.นายไห่  หยาง เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๕ 
 ๔.นายพรมงคล  จิ้มล้ิม เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๑ 
 ๕.นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๙๔ 
 ๖.นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
 ๗.นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๐๒ 
 ๘.นางสุภานันท์  สุจริต เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๔ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ จํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem 
Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๑ รายวิชา 

- แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์  
- รายชื่อรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ Problem Based หรือ Scientific 
Inquiry เป็นจํานวน ........รายวิชา 

๒ จํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem 
Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๓ รายวิชา 

๓ จํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem 
Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๕ รายวิชา 

๔ จํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem 
Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๗ รายวิชา 

๕ จํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem 
Based หรือ Scientific Inquiry  เป็น ๑๙ รายวิชา 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry  
เป็นจํานวน .........รายวิชา อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๕ -

ตัวชีว้ัดที่  ๑.๑๐ ผลสําเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พฒันามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 

๑.๑๐.๑ จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานวิจัยภายนอก 
หน่วยวัด : โครงงาน 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
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 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวกําหนดว่า ถ้าผลลัพธ์
ของการดําเนินงาน มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน ๓๗ โครงงาน จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีจํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับความเร่วมมือเพิ่มหรือลด ๒ โครงงาน  (  ๒ โครงงาน) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ 
คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อมี โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๓๓ โครงงาน 

   ๒   คะแนน เมื่อมี โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๓๕ โครงงาน 

   ๓   คะแนน เมื่อมี โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๓๗ โครงงาน 

   ๔   คะแนน เมื่อมี โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๓๙ โครงงาน 

   ๕   คะแนน เมื่อมี โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน ๔๑ โครงงาน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑.๑๐.๑  จํานวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่

ได้รับความรว่มมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียง
จากหน่วยงานวจิัยภายนอก 

โครงงาน ๒๕ ๔๗ ๔๒ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๖ - 

หมายเหตุ : 
          โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์กับศูนย์วิจัย/ห้องวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและพร้อมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  ๑. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  กล่ินละออง   เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๔ 
          ๒. นายอนุชา  ประทุมมา    เบอร์ตดิตอ่ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๑ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๓๓ โครงงาน 

- สรุปจํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก
จํานวน..........โครงงาน  ๒ มีโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ

จากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๓๕ โครงงาน 

๓ มีโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๓๗ โครงงาน 

๔ มีโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๓๙ โครงงาน 
 

๕ มีโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๔๑ โครงงาน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน .........โครงงาน อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๗ -

ตัวชีว้ัดที่  ๑.๑๐  ผลสําเร็จของการสง่เสริม ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
                      พฒันามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 
๑.๑๐.๒   ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยและได้รับผลการประเมินจาก 

หน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 

คําอธิบาย :  
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจัย และ
การให้ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย  
คือ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า เมื่อ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน เป็นร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓ และถ้ามีนักเรียนเข้าร่วมทําโครงงาน
กับนักวิจัยและได้รับผลการประเมินเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕   (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ 
คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดน้ี  จึงเป็นดังนี้  

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๘ - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๑๐.๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมทําโครงงาน 
วิทยาศาสตร์  วิจั ย และได้ รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๙๕.๖๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 

 
๓  
 

หมายเหตุ  : 
๑. ผู้ประเมินคือหน่วยงานวิจัย/ศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปเข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๒. ในรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน โปรดส่งแบบประเมินผล 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ ราย เป็นหลักฐานประกอบ  
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
           คณะกรรมการส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลากรของหน่วยงานวิจัย 

ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักเรียนทํางานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานนั้น ๆ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  กล่ินละออง   เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๔ 
          ๒. นายอนุชา  ประทุมมา    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๑ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียนที่เข้ารว่มทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

- ผลการประเมินของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ในการทําโครงงาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
นักวิทยาศาสตร์พี่ เ ล้ี ยง ในศูนย์วิ จั ย 
ประกอบด้วยจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับ
ผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัย ทั้ง
หมด.......คน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
เป็นร้อยละ........ 

- ตัวอย่างแบบประเมินนักเรียนในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์  

- สรุปศูนย์วิจัย/หน่วยงานวิจัย/ที่นักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่เข้าร่วม
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์  

๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้ารว่มทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

๓ ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เข้ารว่มทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เข้ารว่มทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

๕ ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เข้ารว่มทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป เป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๒๙ -

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑๑   ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๔ 
คําอธิบาย :  

เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่ให้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ทําข้อตกลงให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นรอบที่ ๒ ระยะเวลา ๓ ปี ในกาสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนักเรียนห้องพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่าน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ให้ยกระดับหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

ผลสําเร็จของการให้บรกิารกับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ วัดได้จากผลสําเร็จของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ  ที่สามารถนําหลักสูตร หรือหลักการหรือแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ 
แห่งได้เป็นอย่างดี 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า ถ้า
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลสําเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง เป็นร้อยละ๘๕ 
จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มหรือลด 
ร้อยละ ๕   (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้   
จึงเป็นดังน้ี 

 ๑  คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งเป็นร้อยละ ๗๕  
 ๒  คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งเป็นร้อยละ ๘๐ 
 ๓  คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งเป็นร้อยละ ๘๕ 
 ๔  คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งเป็นร้อยละ ๙๐ 
 ๕  คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งเป็นร้อยละ ๙๕ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๑๑ ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับ 
         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง 

ร้อยละ ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ 

 
หมายเหตุ  : 

 โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลสําเร็จ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๐ - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บข้อมูลจากวิธีการหรือกระบวนการในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง  
๒. แหล่งข้อมูล คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒  แห่ง 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจันทร  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :     นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘  
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน 

- ผลประเมินความสําเร็จในการให้บริการกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยของโรงเรียน
โดยมีความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน เป็นร้อยละ........... 

๒ ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๓ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๔ ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๕ ร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทาง
วิชาการของโรงเรียน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของโรงเรียน เป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง 
interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๑ -

ตัวชีว้ัดที่  ๑.๑๒   ร้อยละของผลสําเร็จในการพฒันาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้น ในลักษณะการ
อบรม/สัมมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อทางคณิตศาสตรื วิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้หรือเข้าใจได้ยากหรือ
ควรเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยจะรับสมัครโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐานเข้ารับการอบรมสัมมนา โดยโรงเรียนที่ครูเข้าร่วมการ
อบรมจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นนําของประเทศและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เข้าใจยากและมีทักษะในการสอนปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยจัดสรรงบประมาณผ่านโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เพื่อจัดหาวัสุดอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการอสนที่ได้รับการอบรม 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ : จํานวน ๒๔๐ คน โดยในแต่ละระดับช้ันต่อปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๒๐ คน เป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาละ ๒ คน จากโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คัดเลือกเข้าโครงการ ก่อนนําไปจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ 

- ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑๒๐ คน เป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาละ ๒ คน จากโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คัดเลือกเข้าโครงการ ก่อนนําไปจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ครูที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา/พัมนาวิชาการ/แลกเปล่ียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการดําเนินงาน

ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๗๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าผลสําเร็จในการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่รับการอบรมเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕   (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ 
คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๖๐  

   ๒   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๖๕  



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๒ - 

   ๓   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๗๐  

   ๔   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๗๕  

   ๕   คะแนน เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๘๐  

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.๑๒ ร้อยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการของครทูี่ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

ร้อยละ - - - 

 

หมายเหตุ  : 
ผลสําเร็จของการพัฒนาความรู้ทางวิชาการในประเด็น 

1. ความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรม 
2. ติดตามการใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. เก็บข้อมูลจากผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และความพึงพอใจในการให้บริการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๒. แหล่งข้อมูล คือ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน ๑๒  แห่ง 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจันทร  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘  

 ๒. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘ 
   ๓. นางชุดาภา  โพธิ์บุตรดี    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๘ 
 
 

 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๖๐ 

- เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนาความรู้

ทางวิชาการของครูที่ ได้ รับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ......... 

๒ ผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๖๕ 

๓ ผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๗๐ 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๓ -

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๔ ผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๗๕ 

๕ ผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ ๘๐ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๔ - 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  
 การสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการจากผู้รับบรกิารโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์ ในการเรยีนรู้
และเข้าใจผู้รับบริการ  ผลที่ไดร้ับจากการสํารวจความพึงพอใจจะนํามาปรับปรุงการให้บรกิารให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ  ซึ่งจะสะท้อนใหเ้ห็นว่าการปฏิบตัิงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับทรัพยกรที่ได้รับ 
 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ วิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารของปีที่ผ่านมา เท่ากับ  ๑   คะแนน 
ระดับ ๒ กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสํารวจ เท่ากับ  ๒   คะแนน 
ระดับ ๓ คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงาน

ตามผลการสํารวจ 
เท่ากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ เท่ากับ  ๔   คะแนน 
ระดับ ๕ รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจต่อคณะกรรมการ

องค์การมหาชน 
เท่ากับ  ๕   คะแนน 

 

หลักการ : 
 การสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจ
ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๒.๑ ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเพื่อพัมนาการให้บริการ 

ระดับ - - - 

 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ  ซึ่งมาจากบุคลากรทุกฝ่าย 
2. ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมาของแต่ละฝ่าย  และ

การให้บริการในภาพรวมของโรงเรียน 
3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา        

โดยจัดทําเป็นโครงการย่อยของแต่ละฝ่าย  โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารโรงเรียน 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๕ -

4. นําโครงการพัฒนาการให้บริการเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา 

5. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามโครงการพัฒนาการให้บริการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

6. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการพัฒนาการให้บรกิาร  (เพื่อปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา)  ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ  นวลจันทร  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๘๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.  นายเศวต  ภูภากรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
                       ๒.  นางสาวธวชินี  โรจนาวี  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๕ 
  
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล (สูตรแบบขั้นตอน Milestone : M)  
ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ วิเคราะห์ผลการสํารวจความพงึพอใจใน
การให้บรกิารของปีที่ผ่านมา 

- เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการของปีที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยสาระสําคัญ เช่น 
จุดแข็ง  จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสํารวจ โดย 
วิเคราะห์หาสาเหตุ และจําแนกตามประเด็นหลักของการ
สํารวจ เป็นต้น 

๒ กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการ
สํารวจ 

- แนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ ซึ่งประกอบด้วย
สาระสําคัญ เช่น กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ง าน เพื่ อ รั กษาจุ ดแข็ ง  แก้ ไขจุ ดอ่ อนและตอบสนอง
ข้อเสนอแนะจากการสํารวจที่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุไว้แล้ว 
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการปรับปรุงดังกล่าว เป็นต้น 

๓ คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ
แนวทางการปรบัปรุงงานตามผลการสํารวจ 

- รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ มีการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงงานจากผลการ
สํารวจ ตามที่โรงเรียนได้วิเคราะห์และกําหนดกิจกรรมไว้ตาม
รายละเอียดสาระสําคัญจาก ระดับที่ ๒ 

๔ ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ - รายงานการติดตามการดําเนินงานและผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงงานตามแนวทางและสาระสําคัญที่ได้นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไว้แล้วในระดับที่ ๓ 

๕ รายงานผลการปรับปรงุงานตามผลการ
สํารวจต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน เกียวกับ
การดําเนินงานและผลที่โรงเรียน ได้รับจากการปรับปรุงงาน
ตามแนวทางและสาระสําคัญที่ได้นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ไว้แล้ว 

  



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๖ - 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์สําคัญประการหนึ่ง คือ  การสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซื่อตรง  
เที่ยงธรรม  เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน)  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ซึ่งงานบริการท่ีนักเรียนและผู้ปกครองได้รับ
บริการโดยตรงต้ังแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจ  ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์และ/หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  สําหรับประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการสํารวจ  ประกอบด้วย 

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๖  และนําผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในด้านต่าง ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

ข้ันท่ี ๑ การคํานวณตามเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจ 
 
ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ  =   ∑ Ci   (กรณีท่ีไม่มีการถ่วงน้ําหนักงานบริการ) หรือ 
                                                     n   
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของระดับความพึงพอใจ  =   ∑ Wi Ci   (กรณีท่ีมีการถ่วงน้ําหนักงานบริการด้วย ให้มี  

น้ําหนักรวมกันเป็น ๑ แล้วไม่ต้องหารด้วย n) 
Ci = ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
Wi = น้ําหนักของงานบริการ 
x̄ I = ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
X = ระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์การสํารวจทางสถิติ เช่น กําหนดเป็น ๔ ระดับ หรือ ๕ ระดับ เป็นต้น 
N  = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งกลับมา 
n  = จํานวนงานบริการท่ีดําเนินการสํารวจ (  โดย i มีค่าต้ังแต่ ๑ ถึง n ) 
                                                        



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๗ -

ตารางท่ี ๑ การคํานวณตามเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจ 
 

จํานวนงานบริการ น้ําหนัก 
เกณฑ์การสํารวจระดับ 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

x̄ i = ∑X 
      N 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

Ci = x̄ i x ๑๐๐ 
           ๕ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของระดับ
ความพึงพอใจ 

Wi Ci    

งานบริการท่ี ๑ W๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x̄ ๑ C๑ W๑C๑ 

งานบริการท่ี ๒ W๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x̄ ๒ C๒ W๒C๒ 

งานบริการท่ี ๓ W๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x̄ ๓ C๓ W๓C๓ 

          
งานบริการท่ี n Wn ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x̄ n Cn WnCn 

รวม ๑   ∑ Ci    ∑ Wi Ci    

ข้ันท่ี ๒ เม่ือได้ผลการสํารวจความพึงพอใจท่ีคิดเป็นร้อยละ แล้ว จะได้คะแนนเป็นเท่าไรนั้นให้คํานวณตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้
แล้ว ตามตารางท่ี ๒ 

 

ตารางท่ี ๒ เกณฑ์การให้คะแนนตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ๑ ระดับคะแนน ๒ ระดับคะแนน ๓ ระดับคะแนน ๔ ระดับคะแนน ๕ 
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า  
ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน เป็นร้อยละ
๘๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕   
(  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี ้

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน 

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน 

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องาน
บริการของโรงเรียน  

 

เงื่อนไข :  
 - โรงเรียนจัดหาองค์กรผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

  - วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๘ - 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ 

๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและ 
      ผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕.๒๐ ๘๐.๔๐ ๘๕.๗๑ 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 โรงเรียนดําเนินการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ต่องานบริการของโรงเรียน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. การสํารวจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ  
๑.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑.๒  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. ประเด็นหลักที่ทําการสํารวจ ประกอบด้วย 
๒.๑ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 

- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ เช่น อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม ห้องเรียน 

หอพัก ระบบบริการวิชาการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา 
๒.๒ การสํารวจความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยให้ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 

๓. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕๖ 
๔. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากนักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ -๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๕. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มนักเรียน คือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก    

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

และครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และผู้ปกครองเครือข่าย  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

๗. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      นางสาวธวชินี  โรจนาวี  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๕ 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๓๙ -

 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

- รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเห็นชอบวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม
ก่อนดําเนินการสํารวจ 

- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยโรงเรียน
มีผลการสํารวจความพึงพอใจ เป็นร้อยละ........ 

 

๒ ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

๓ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

๔ ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

๕ ร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน เป็นร้อยละ………อยู่ในช่วง 
interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์  

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๐ - 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการของโรงเรียน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย :  

 ณ ปัจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลําดับ โรงเรียนเห็นว่า
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยู่และกําลังจะสะสมเพ่ิมพูนดังกล่าว ควรจะได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆด้วย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆนํามาแลกเปล่ียนด้วย  

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์ความรูต้่างๆของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดจนการเชิญชวน
และให้บริการกบัผู้ขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ถือเป็นภารกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของโรงเรยีน 

ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ดําเนินงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากรอ้ยละของความพงึพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการของโรงเรยีน 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการดําเนินงาน

ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของ
โรงเรียน เป็นร้อยละ ๘๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ
ของโรงเรียนเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕ (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดน้ี  จึงเป็นดังนี้ 

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

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๒.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

ร้อยละ - - - 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. งานประชาสัมพนัธ์จะเป็นผู้บริการ  ดําเนินการจัดเก็บแบบสํารวจจากผู้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ และสรุปทุกภาคการศึกษา 

2. งานประชาสัมพนัธ์ นําข้อมูลมาประมวลผลและสรุปเสนอต่อโรงเรียน 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๑ -

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๕ 
                       ๒.  นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๐๐ 
                       ๓.  นายล้ิม  ปิ่นทอง  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๔ 
                       ๔.  นางสาวอรสิริ  อิ่มสุวรรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๔๙ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทาง
วิชาการของโรงเรียน 

- รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการของโรงเรียนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการของ
โรงเรียนเป็นร้อยละ........ 

- แบบสํารวจความพึงพอใจ 
 

๒ ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๓ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๔ ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทาง
วิชาการของโรงเรียน 

๕ ร้อยละ ๙๐ ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบรกิารทาง
วิชาการของโรงเรียน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของโรงเรียนเป็นร้อยละ…………อยู่ในช่วง interval 
ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๒ - 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕ ) 
ตัวชี้วัดที่  ๓.๑   ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ 

ของโรงเรียนในระดับดี 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ  ๕ 
คําอธิบาย :  

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

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นํา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งเทียบ
มาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดี
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถ
บูรณาการความรู้ได้ 

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบ
มาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

6. มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติที่ดีตอ่เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนําของนานาประเทศ (World Class) และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคตช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดํารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็น
สังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคม
ที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน  

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
    ๑.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ๑.๒ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 
 ๒. การฟังบรรยาย 
  ๒.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  ๒.๒ ด้านการพัฒนาบุคลลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๓ -

  ๒.๓ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
 ๓. อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให้ จํานวน ๕๐ ชื่อเรื่อง 
 ๔. พบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 ๕. ค่ายวิชาการ 
 ๖. ค่ายปฏิบัติธรรม 
 ๗. กิจกรรมชุมนุม 
 ๘. การออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
 ๙. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 

๑๐. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า  
ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีนักเรียนประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี เป็นร้อยละ ๗๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าผลการประเมินของนักเรียนเพิ่ม
หรือลด ร้อยละ ๕   (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด
นี้  จึงเป็นดังน้ี 

 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๖๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๖๕  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี  

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๓.๑  ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี 

ร้อยละ - - ๘๘.๓๒ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากนักเรียน พร้อมทั้งจัดทํารายงาน

สรุปผลการประเมิน 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๔ - 

๒. รวบรวมข้อมูลจากรายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับ
อุดมการณ์ของโรงเรียน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๙  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางอัจฉรา  เก่งบัญชา  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๖๕ 
             ๒. นางพวงรัตน์  อินทรฤทธิ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๗๗ 
     ๓. นายธันวา  สําราญศิลป์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๗๗ 
            ๔. นายเศวต  ภูภากรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ 
                ๕. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
                    ๖. นายพรมงคล  จิ้มล้ิม  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๑๐ 
  ๗. นางสางนิธิกานต์  คิมอิ๋ง  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๕ 
 ๘. นางสมฤทัย  แก้วบุญ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๔๑ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๖๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับด ี

- รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้อง
ข อ ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มพัฒน า ผู้ เ รี ย น กั บ
อุดมการณ์ของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์โดย
นักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี เป็นร้อยละ........ 

- แบบประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ 
 

๒ ร้อยละ ๖๕  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับด ี

๓ ร้อยละ ๗๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับด ี

๔ ร้อยละ ๗๕  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับด ี

๕ ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับด ี

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียน
ในระดับดี เป็นร้อยละ……..อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๕ -

ตัวชี้วัดที่  ๓.๒  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ  ๕ 
คําอธิบาย :  

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดย
จุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ คือ การหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเน่ืองจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและ 
ปลายภาคเรียนแล้ว กระบวนการวัดและการประเมินผลต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน ผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน และอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนด้วย  หัวข้อการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ความขยันหมั่นเพียร 
๒. ความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. ความมีวินัยในตนเอง 
๔. ความรับผิดชอบ 
๕. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
๖. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๗. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
๘. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
๙. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๑๐. ความสามารถในการตัดสินใจ 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า  
ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป เป็นร้อยละ 
๘๕ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓  และถ้าผลการประเมินของนักเรียนเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕ (  ร้อยละ ๕) 
คะแนนจะเพิ่มหรือลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

   ๑   คะแนน เมื่อร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๒   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๓   คะแนน เมื่อร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๔   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๐  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

   ๕   คะแนน เมื่อร้อยละ ๙๕  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป  

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๖ - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๓.๒    ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
         ความประพฤติตามเกณฑ์ที่ โรงเรียน 
         กําหนดในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ - - ๙๘.๗๔ 

 

หมายเหตุ :  กําหนดเกณฑ์การประเมินความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน 
1. ความขยันหมั่นเพียร 
2. ความสามารถในการเรียนรู้ 
3. ความมีวินัยในตนเอง 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
8. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
9. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
10. ความสามารถในการตัดสินใจ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ MIS  
๒. แหล่งข้อมูล ประเมินโดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ทุกระดับช้ันและครูที่

ปรึกษาประจําชั้น ม.๔ – ม.๖ ทุกชั้น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๕  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         ๑. นายสมศักดิ์  ทองช่วย  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๙๕ 
                              ๒. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๗๐ 
                              ๓. นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๒๕๗ 
                              ๔. นางสาวนลิน  นทีวัฒนา  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๗๕ 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 
ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความ
ประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 

- เอกสารรายงานการประมวลผลการประเมิน
ความประพฤติของนักเรียน 

- เอกสารสรุปและรายงานผลการประเมิน
ความประพฤติของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
ในระดับดีขึ้นไป เป็นร้อยละ........ 
 

๒ ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความ
ประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 

๓ ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความ
ประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๗ -

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๔ ร้อยละ ๙๐  ของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความ
ประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 

- รายละ เอี ยด เกณฑ์การประ เ มินความ
ประพฤติของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

๕ ร้อยละ ๙๕  ของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินความ
ประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผลการประเมินความประพฤติของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป เป็นร้อยละ........อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน ให้คิดคะแนนโดย
เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๘ - 

ตัวชี้วัดที่  ๓.๓  ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ  ๕ 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับ
แผนการจ่ายเงินที่สาขาวิชา/ฝ่าย/กิจกรรมต่างๆ ได้รับการจัดสรร โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
โปรแกรม Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ไม่รวมงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ยกเว้น 
กรณีที่โรงเรียนนําเงินงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้มาใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณน้ันๆ จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ X ๑๐๐ 
จํานวนเงินค่าใชจ้่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยใช้ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงได้กําหนดว่า  
ถ้าผลลัพธ์ของการดําเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๙๐ จะได้คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
๓  และถ้าผลการประเมินการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงินเพิ่มหรือลด ร้อยละ ๕ (  ร้อยละ ๕) คะแนนจะเพิ่มหรือ
ลดลง ๑ คะแนน  (  ๑ คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดนี้  จึงเป็นดังนี้ 

 

   ๑   คะแนน เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๘๐ 
   ๒   คะแนน เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๘๕ 
   ๓   คะแนน เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๙๐ 
   ๔   คะแนน เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๙๕ 
   ๕   คะแนน เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

เงื่อนไข :  เป็นไปตามหลักการ ดังนี ้
 โดยที่มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การ
มหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกํากับ
ของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้เงิน” เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนํา
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 
 คํานิยาม 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายถึง วงเงินงบประมาณ
ขององค์การมหาชนทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๔๙ -

 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เงินอุดหนุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปล่ียนแปลงมา
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําปี โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) รายได้จากการดําเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
เป็นต้น และ ๒) รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ  
 เงินกู้ หมายถึง เงินที่องค์การมหาชนกู้มาจากแหล่งเงินต่างๆ 
 จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อํานวยการ 
 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานในโครงการต่างๆ ของ
องค์การมหาชน 
 หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้
นํามาคํานวณเป็นผลงานได้ 
 กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คํานวณผล
การประเมินเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๓.๓  ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ - - ๙๙.๓๑ 
 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
          เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบโปรแกรม Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๓๒  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       ๑. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๒๖ 
 ๒. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๒๖                               
 ๓. นางสาวภาวนา  สุขเกษม  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๒๗  
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๐ - 

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ The Rule of Three in Arithmetic : A) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงนิ เป็นร้อยละ ๘๐ - แผนปฏิบัติ การและงบประมาณประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการองค์การมหาชน  

- เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ที่เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน เช่น การติดตามความก้าวหน้า
ของการเบิกจ่ายเงินตามแผนฯ การพิจารณาเพื่อ
เปล่ียนแปลงรายการและการก่อหนี้ผูกพัน เป็น
ต้น 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ที่เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติการ
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายงานการเบิก
จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔) 

- เอกสารประกอบการประชุมฯ คณะกรรมการ
องค์การมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการ
รายงานทางการเงิน เช่น จํานวนเงินงบประมาณ
รวมทั้งหมด จํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย
จริงทั้ งหมด จํานวนเงินงบประมาณที่ยังไม่
เบิกจ่ายแต่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันข้ามปี จํานวน
เงินที่สามารถประหยัดได้โดยมีผลผลิตแล้วหรือ
ได้ทําสัญญาแล้ว เป็นต้น 

๒ มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงนิ เป็นร้อยละ ๘๕ 
๓ มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงนิ เป็นร้อยละ ๙๐ 
๔ มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงนิ เป็นร้อยละ ๙๕ 
๕ มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงนิ เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ร้อยละ..........ของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน อยู่ในช่วง interval ระหว่างคะแนน      
ให้คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๑ -

มิติที่ ๔ มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๐) 
ตัวชี้วัดที่  ๔.๑ ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๑๐ 
คําอธิบาย :  

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนใน
การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การมหาชนดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
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 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์การมหาชนที่สําคัญ เช่น ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับรองด้วย 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี ๒ ประเด็น คือ 
๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ ๗) 
๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ ๓) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

   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 

สูตรการคํานวณ :  
 คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ โดยการพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ ดังนี้ คือ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๒ - 

 

ประเด็นการประเมิน น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ (ร้อยละ ๗)  

๑.๑ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

๒.๐ 

๑.๒   บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคืการมหาชนรายไตรมาส  
๑.๒.๑  การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
๑.๒.๒  การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
๑.๒.๓  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
๑.๒.๔  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
๑.๒.๕  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๒.๖  การพิจารณารายงานด้านการเงิน 
๑.๒.๗  การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

๑.๗๕ 
(๐.๒๕)        
(๐.๒๕)        
(๐.๒๕)        
(๐.๒๕)        
(๐.๒๕)   
(๐.๒๕) 
(๐.๒๕)        

๑.๓ การรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองค์การมหาชน  ๐.๕ 

๑.๔  การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ๑.๐ 
๑.๕  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

๑.๕.๑  มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร   
๑.๕.๒  มีข้อมูลงบการเงิน  
๑.๕.๓  มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล  
๑.๕.๔  มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
๑.๕.๕  มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ   
๑.๕.๖  มีข้อมูลภารกิจหลักและยุทธศาสตร์   
๑.๕.๗  มีข้อมูลท่ีสําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

๑.๗๕ 
(๐.๒๕)  
(๐.๒๕)  
(๐.๒๕)  
(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ ๓)   

๒.๑ มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หมายเหตุ : แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี (ในการกําหนด
นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโนบาย/
ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ 

๒ 

 ๒.๒ มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการ 

๑ 

  รวม ๑๐ 
 
เงื่อนไข :    

เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน ซึ่งต้องประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.ร. กําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๓ -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั หนว่ยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๔.๑  ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ 
       และการพัฒนาองค์การ 

ระดับ ๔.๖๑๘๗ ๔.๑๗๑๐ N/A 

 

หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    ๑. นางสาวจตุพร  ค้าฮั้ว เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๐๕  
 ๒. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๔๙-๗๐๐๐ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
 

๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ร้อยละ ๗) 
๑.๑ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีภายในเวลาที่กําหนด  
      (น้ําหนักร้อยละ ๒) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ภายในภตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนในครั้งที่มีการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประจําปี 

๒ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีภายใน ๒ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๓ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี หรอืทบทวนยทุธศาสตร์เดิมภายใน ๑ เดือน
แรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๔ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๕ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อย่างน้อย  
๑ เดือน 

 
๑.๒ บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามผลการดําเนนิงานขององคก์ารมหาชนรายไตรมาส  
       (น้ําหนกัร้อยละ ๑.๗๕) 

เงื่อนไข : กําหนดรายงานผลตามประเด็นย่อยที่ ๑.๒.๑-๑.๒.๕ ของไตรมาสที่ ๔ ภายในไตรมาสแรกของ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖) ระบุผลการดําเนินงานในรายงานการ 
     ประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือนเป็น n/a (๑ คะแนน) 

 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๔ - 

๑.๒.๑ การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน 
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๑ ครั้ง 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

๒ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๓ ครั้ง 

๔ รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๔ ครั้ง 

๕ - รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ 
ทุกไตรมาส  

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้อเสนอแนะ 

 เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนคุณภาพหากประเด็นนายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO 
กําหนด ประเด็นละ ๐.๒ คะแนน ต่อรายงาน ๑ ครั้ง 
 

๑.๒.๒ การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๑ ครั้ง 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

๒ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๓ ครั้ง 

๔ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ  
จํานวน ๔ ครั้ง 

๕ - รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
ทุกไตรมาส  

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๕ -

๑.๒.๓ การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง 
- รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๑ ครั้ง 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

๒ รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๓ ครั้ง 

๔ รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๔ ครั้ง 

๕ - รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
ทุกไตรมาส  

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้อเสนอแนะ 

 เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเส่ียง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม ๓ ประเด็น คือ  
1) ไม่มีการกําหนดปัจจัยเส่ียง (ปรับลด ๐.๓ คะแนน) 
2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเส่ียง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเส่ียง และจัดระดับความเส่ียง

ในแต่ละด้าน เช่น ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด ๐.๓ คะแนน) 

3) ไม่มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (ปรับลด ๐.๔ คะแนน) 
 

๑.๒.๔ การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจดัการ
สารสนเทศ 

- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการ จํานวน ๑ ครั้ง 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

๒ รายงานผลการบิรหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการ จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง 

๔ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการ จํานวน ๔ ครั้ง 

๕ - รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส  

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้อเสนอแนะ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๖ - 

๑.๒.๕ การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล 

- รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการ จํานวน ๑ ครั้ง 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

- หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง 
- โครงสร้างตําแหน่ง 

๒ รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๒ ครั้ง  

๓ รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๓ ครั้ง  

๔ รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ 
จํานวน ๔ ครั้ง  

๕ - รายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส 

- คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
- มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้อํานวยการ ๒ ระดับป โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนกั และ
เป้าหมายที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม และมีการนําผลการ
ประเมินไปเช่ือมโยงกับระบบค่าตอบแทนและ
แรงจงูใจ 

 เงื่อนไข : ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ ๒ ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร (รอง
ผู้อํานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อํานวยการสํานัก ฯลฯ) หากประเมินได้เพียง ๑ ระดับ ขอปรับลด ๐.๕ คะแนน  
 

๑.๒.๖ การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน ๑ ครั้ง - สําเนาเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๒ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง 
๔ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน ๔ ครั้ง 
๕ - รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้เสนอแนะ 
  

เงื่อนไข : หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ขอปรับลดคะแนน ๐.๕ คะแนน 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๗ -

๑.๒.๗ การพิจาราณารายงานด้านการเงิน (น้ําหนักร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ  จํานวน ๑ ครั้ง - สําเนาเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๒ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ  จํานวน ๒ ครั้ง 

๓ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ  จํานวน ๓ ครั้ง 
๔ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ  จํานวน ๔ ครั้ง 
๕ - รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

- คณะกรรมการให้ความเห็น หรอืข้อเสนอแนะ 
 

เงื่อนไข : หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาสุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข ขอปรับลดคะแนน ๐.๕ คะแนน 

 
๑.๓ การรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ ๐.๕) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีการรายงาน - สําเนาหนังสือ/บันทึกข้อความนําส่ง
รายงาน ๒-๓ มีการรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีทีก่ํากับดูแล

องค์การมหาชน จํานวน ๑ ครั้ง 
๔-๕ มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานแก่รฐัมนตรทีี่กํากับดูแล

องค์การมหาชน จํานวน ๒ ครั้ง 
 
 เงื่อนไข : เนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
๒๕๔๒  (องค์การมหาชนทํารายงานเสนอรัฐมนตรีฯ  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคําชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า ) หากไม่ครบถ้วนขอปรับลดคะแนน ๐.๕  
คะแนน 
 

๑.๔ การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ   (น้ําหนักร้อยละ ๑) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ 

- ตารางแจงนับจาํนวนกรรมการบริหาร
โรงเรียนทีเ่ข้ารว่มการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- ซีดีรอมสําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒ ร้อยละ ๖๐ ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ 

๓ ร้อยละ ๗๐ ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๘ - 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๔ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ 

๕ ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ 

 
๑.๕ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ําหนักร้อยละ ๑.๗๕) 

๑.๕.๑ มีรายงานการวิเคราะหด์้านการเงนิ ความเสี่ยงและภารกจิหลกัขององคก์ร (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีคําอธิบายและการวิเคราะห์  - รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ๒-๓ มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 

๔-๕ มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน 
 

๑.๕.๒ มีข้อมูลงบการเงนิ   (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีงบการเงิน - รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ๒-๓ มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่   

๔-๕ มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ใน
รายงานประจําปี     

 
๑.๕.๓ มีข้อมูลประวตัิของคณะกรรมการองคก์ารมหาชนเปน็รายบคุคล  (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ - รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ๒-๓ มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน 

๔-๕ มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน 
 

เงื่อนไข : เปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ ๑ คะแนน 
 

 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๕๙ -

๑.๕.๔ มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทกุครั้งที่มีการ
ประชุม 

- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ขององค์การมหาชน หรือเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน ๒-๕ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการ

ประชุม 
 

๑.๕.๕ มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองคก์ารมหาชนและอนกุรรมการ  (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ - รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ขององค์การมหาชน หรือเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน 

๒-๓ มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่
ครบทุกคณะที่สําคัญ 

๔-๕ - มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญ
ได้ครบถ้วนทุกคณะ  

- อนุกรรมการที่สําคัญ เช่น  อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล  อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
อนุกรรมการด้านบุคคล 

 
๑.๕.๖ มีข้อมูลภารกิจหลกั และแผนยุทธศาสตร์  (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน - รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน ๒-๕ มีข้อมูลครบถว้น    

 
๑.๕.๗ มีข้อมูลที่สําคญัในเว็บไซต์ขององคก์ารมหาชน  (น้ําหนกัร้อยละ ๐.๒๕) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑  มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน - เว็บไซต์ขององค์การมหาชน 
๒-๕ มีข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเปน็ปัจจุบัน   

 
 
 
 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)- ๖๐ - 

๒. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ (น้าํหนกัร้อยละ ๓) 
๒.๑ มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ 
       ร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตัิเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิตั ิ
       หน้าที ่ (น้ําหนกัร้อยละ ๒) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง  - สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ๒-๕ - คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง  

- มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในที่ประชุม  

- คณะกรรมการรว่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ประเมินและกําหนดแนวปฏิบัตเิพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที ่

เงื่อนไข :  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนือ้หา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี ้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การทําหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กบัฝ่ายบริหาร  
6) ความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานกุาร  

- กําหนดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม  
- ข้อมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการมีความครบถว้น 
- เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมถูกต้อง   
- การรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและภารกจิหลักสม่ําเสมอ   
- ผลการนํานโยบาย/ยทุธศาสตร/์แนวคิดของคณะกรรมการไปปฏิบัติ 

 

๒.๒ มีการจดัให้มีกิจกรรมเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏบิตัิหน้าทีก่รรมการ  
     (น้ําหนกัร้อยละ ๑) 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๑ ไม่มีการจดัให้มกีิจกรรม  - สําเนารายงานสรุปผลการจดักิจกรรม 
๒ มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
๓ - มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กร
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องกับกจิการขององค์การมหาชน 

๔ - มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กร

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องกับกจิการขององค์การมหาชน 
- มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ 

พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเส่ียงขององค์กร 



รายละเอียดคําอธบิายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)- ๖๑ -

ระดับ
คะแนน 

รายละเอยีดประเดน็การประเมิน หลกัฐานประกอบการประเมินผล 

๕ - มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรอืองค์กร

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องกับกจิการขององค์การมหาชน 
- มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวน 

กลยุทธ์ พันธกจิ พัฒนาการที่สําคัญและความเส่ียงของ
องค์กร 

- มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนํา
ความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์กบังานขององค์การมหาชน  

 
 
 


