


สารบัญ 
           หนา 

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดเพือ่ประกอบคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่  1.1   ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัด 
           ทางวิชาการ ทางวิชาชีพและทางวิชาการระดับนานาชาต ิ   

          1.1.1  สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)       1 
           1.1.2  สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)        3 
           1.1.3  คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ       5 
 ตัวชี้วัดที่  1.2   การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
                    1.2.1  จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน           7 
           1.2.2  รางวัลการแขงขัน            9 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแต 
 ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 
 สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทุน 
 ที่ไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด          11 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    1.4.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร 
             วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี         13 
    1.4.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน       15 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5  จํานวนโครงงานวทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน 
                    ที่ไดรับรางวัลจากากรประกวดในระดับนานาชาติ          17 

 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่  3.4  รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน       19 
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (รอยละ 60) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  : ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวิชาการ 
ทางวิชาชีพและทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอยละ 20) 

          1.1.1 : สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 
หนวยวัด  :  คะแนน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร Professional and  Academic  Aptitude Test (PAT2) ในที่นี้
หมายถึง ผลการสอบความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพทางวิทยาศาสตรใน
ระดับมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ   

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  องคการมหาชน  (สทศ.)  ไดดําเนินการจัดสอบวัดศักยภาพในการเรียน
ของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558  โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย 2 สวน คือ 
เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานวิทยาศาสตร 

 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 
 
 

       เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.1  ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความ
ถนัดทางวชิาการ ทางวิชาชีพและทาง
วิชาการระดบันานาชาต ิ

 x-1 x-0.5 x x+0.5 x+1 

     1.1.1 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
(PAT2) 

คะแนน      

       
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT2)  

คะแนน - - - 

 
 
 
 
 

    

 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
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เงื่อนไข :  
- เทียบคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืนๆ ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- X = คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในปการศึกษา 
2555-2557  

- การปรับคาเกณฑวัด -/+ 0.5 คะแนน 
- ในกรณีที่ไมสามารถหาสวนตางคะแนนป 2556-2558 ไดใหใชสวนตางคะแนนป 2558 แทน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัด
ทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน  x -1  คะแนน 

- รายงานสรุปสวนตางคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร 
(PAT2) เปน.......คะแนน 2 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัด

ทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน  x -0.5 คะแนน 

3 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัด
ทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน  x  คะแนน 

4 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัด
ทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน  x +0.5 คะแนน 

5 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัด
ทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน x +1 คะแนน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยคะแนน………… อยูในชวง interval ระหวาง
คะแนน ใหคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7080 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี เบอรโทรศัพท : 0-2849-7155 
                        2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา เบอรโทรศัพท : 0-2849-7156 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  : ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวิชาการทาง
วิชาชีพและทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอยละ 20) 

          1.1.2 : สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 
หนวยวัด  :  คะแนน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป General Aptitude Test (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบวัดศักยภาพ      
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ แยกได 2 สวน คือ  

1. ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกไขโจทยปญหา  50% 
2. ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  50% 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  องคการมหาชน  (สทศ.)  ไดดําเนินการจัดสอบวัดศักยภาพในการเรียน
ตอระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558 
  

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.1  ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความ
ถนัดทางวชิาการ ทางวิชาชีพและทาง
วิชาการระดบันานาชาต ิ

 x-1 x-0.5 x x+0.5 x+1 

     1.1.2 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) 

คะแนน      

       
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป 
(GAT) 

 

คะแนน - - - 

     
 

สูตรการคํานวณ :  คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 

เงื่อนไข :  
- เทียบคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืนๆ ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- X = คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในปการศึกษา 
2555-2557  

- การปรับคาเกณฑวัด -/+ 0.5 คะแนน 
- ในกรณีที่ไมสามารถหาสวนตางคะแนนป 2556-2558 ไดใหใชสวนตางคะแนนป 2558 แทน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) เปน x -1  คะแนน 

- รายงานสรุปสวนตางคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน... .
คะแนน  

 
2 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ

ถนัดทั่วไป (GAT) เปน x -0.5 คะแนน 

3 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) เปน  x  คะแนน 

4 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) เปน x +0.5 คะแนน 

5 เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) เปน x +1 คะแนน 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยคะแนน…………อยูในชวง interval ระหวางคะแนน 
ใหคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7080 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี เบอรโทรศัพท : 0-2849-7155 
                        2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา เบอรโทรศัพท : 0-2849-7156 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  : ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวิชาการทาง
วิชาชีพและทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอยละ 20) 

          1.1.3 : คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT 
หนวยวัด  :  คะแนน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

           การสอบ SAT เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาและวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา ใชประกอบการพิจารณารับนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เปด
หลักสูตรนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร และประเทศไทย 
ขอสอบ SAT เปนการวัดทักษะและความสามารถ 3 ดานประกอบดวย ความสามารถดานการอานและวิเคราะหทาง
ภาษาดานคณิตศาสตรและดานการเขียน โดยแตละสวนมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน และคะแนนเต็มรวมทั้งสิ้น 2,400 
คะแนน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาไดนําขอสอบ SAT Practice Test ซึ่งเปนขอสอบลักษณะ
เดียวกับ SAT มาใชทดสอบนักเรียนอยางแพรหลาย เพื่อใชวัดความสามารถทางภาษาและวิชาการ เทียบเคียงไดกับ SAT 
หลังจากนั้น นักเรียนจึงจะทําการสอบ SAT กอนจบการศึกษาใน grade 12 และนําผลคะแนน SAT ยื่นในการสมัครเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไป 
 การนําขอสอบ SAT Practice Test มาทําการทดสอบกับนักเรียนของโรงเรียน เชนเดียวกับที่โรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกาปฏิบัติกันมานั้น สามารถนําผลจากการสอบเปนตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาและวิชาการไดเชนเดียวกับ SAT 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.1  ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความ
ถนัดทางวชิาการ ทางวิชาชีพและทาง
วิชาการระดบันานาชาต ิ

      

     1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัด
ความสามารถทางวชิาการระดับ
นานาชาติ SAT 

คะแนน 728 729.5 731 732.5 734  

และมีแนว
ทางการสอบวัด
ความสามารถ
เทียบกับสากล        

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT 

คะแนน - 734 729.38  

     
 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
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เงื่อนไข :  
- กําหนดใหนักเรียนทีเขาสอบตองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของนักเรียนในระดับชั้น ม.6 
- แนวทางการสอบวัดความสามารถเทียบกับสากลตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- วัดคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic : A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 728 คะแนน 

- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ 
SAT Practice Test ของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณจํานวน …… คน   ได
คะแนนเฉลี่ยจากการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT ของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 
.......คะแนน 
 

 

2 มีคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 729.508 คะแนน 

3 มีคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 731 คะแนน 

4 มีคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 732.50 คะแนน 

5 มีคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดบันานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 734 คะแนน และ
มีแนวทางการสอบวัดความสามารถเทียบกับสากล 

หมายเหตุ :  ในกรณีทีม่ีผลการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานสุรณ…………คะแนน อยูในชวง interval ระหวางคะแนน ใหคิดคะแนนโดยเทียบบัญญตัิไตรยางค 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุจิตน   อภัยพิมพ  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7191 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวนิศารัตน  พึง่แกว เบอรโทรศัพท : 0-2849-7250 
                        2. นางสาววรพรรณ  การสมพจน เบอรโทรศัพท : 0-2849-7246 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ (10) 

              1.2.1  จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน 
หนวยวัด  :  คน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 7 
คําจํากัดความ :  

โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร หรือดาราศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  หรือภูมิศาสตร ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเปนศูนยโอลิมปกวชิาการ สอวน. จํานวน 6 สาขาวชิา ไดแก คณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา  

ฟสิกส คอมพิวเตอร และดาราศาสตร จัดใหมีการอบรมนักเรียน  สอวน. คายครั้งท่ี 1 ประมาณเดือนตุลาคม  
นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากคายครั้งท่ี 1 จะเขาอบรมคายครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน และ
คัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. สาขาวิชาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ  
ในการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ ที่จดัการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอวน. จะหมุนเวียนเปน
เจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมท่ี สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป  โดยเฉพาะสาขาวิชาฟสิกสมีการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ
มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย และระดับระหวางประเทศ   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเขารวมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
โอลิมปกระหวางประเทศ ท่ีจัดโดยมูลนิธิ สอวน. ซ่ึงโรงเรียนไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่สนใจเพ่ือ
เขารวมการแขงขันคัดเลือกรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และอบรมเขมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป 
และเขารวมโครงการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ท่ีจัดโดยมูลนิธิ สอวน.  
ซ่ึงโรงเรียนจัดเตรียมความพรอมและคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนโรงเรียน จํานวน 10 คน เพ่ือเขารวมการ
สอบแขงขันคัดเลือกรอบท่ี 1 และอบรมเขมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป   

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 

สาขาวิชาเคมี จํานวน  4 คน  สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน  4 คน    สาขาวิชาคอมพิวเตอร   จํานวน 4 คน  สาขาวิชา
ฟสิกส มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย จํานวน 8 คน และระดับระหวางประเทศ จํานวน 5 คน สาขาวิชา
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จํานวน 4 คน และสาขาวิชา

ภูมิศาสตร  จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทั้งสิ้น 44 คน 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.2.1 จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน 
  

คน 7 8 9 10 11 

       
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน 
 

คน 11 9 11 
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สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบชวง Range : R) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 7 คน 

- สรุปผลการแขง ขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

- ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการ
จัดส งผู แทนประเทศไทยไปแข ง ขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  โอลิมปก
ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
เปนผูแทนประเทศไทย จํานวน......ฉบับ 
โดยมีนักเรียนของโรงเรียนได รับการ
คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย รวม....... 
คน 

2 มีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 8 คน 

3 มีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 9 คน 

4 มีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 10 คน 

5 มีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 11 คน 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนิธิกานต  คิมอ๋ิง เบอรโทรศัพท : 0-2849-7245 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ เบอรโทรศัพท : 0-2849-7232 
                        2. นางสาวอารีย    สักยิ้ม   เบอรโทรศัพท : 0-2849-7243 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ (10) 

              1.2.2  รางวัลการแขงขัน 
หนวยวัด  :  คะแนน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 3 
คําจํากัดความ :  

โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร หรือดาราศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  หรือภูมิศาสตร ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเปนศูนยโอลิมปกวชิาการ สอวน. จํานวน 6 สาขาวชิา ไดแก คณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา  

ฟสิกส คอมพิวเตอร และดาราศาสตร จัดใหมีการอบรมนักเรียน  สอวน. คายครั้งท่ี 1 ประมาณเดือนตุลาคม  
นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากคายครั้งท่ี 1 จะเขาอบรมคายครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน และ
คัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. สาขาวิชาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ  
ในการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ ที่จดัการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอวน. จะหมุนเวียนเปน
เจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมท่ี สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป  สําหรับการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศของสาขาวิชาฟสิกส
มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย และระดับระหวางประเทศ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเขารวมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
โอลิมปกระหวางประเทศ ท่ีจัดโดยมูลนิธิ สอวน. ซ่ึงโรงเรียนไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่สนใจเพ่ือ
เขารวมการแขงขันคัดเลือกรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และอบรมเขมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป 
และเขารวมโครงการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ท่ีจัดโดยมูลนิธิ สอวน.  
ซ่ึงโรงเรียนจัดเตรียมความพรอมและคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนโรงเรียน จํานวน 10 คน เพ่ือเขารวมการ
สอบแขงขันคัดเลือกรอบท่ี 1 และอบรมเขมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป   

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 

สาขาวิชาเคมี จํานวน  4 คน  สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน  4 คน    สาขาวิชาคอมพิวเตอร   จํานวน 4 คน  สาขาวิชา
ฟสิกส มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย จํานวน ๘ คน และระดับระหวางประเทศ จํานวน 5 คน สาขาวิชา
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จํานวน 4 คน และสาขาวิชา

ภูมิศาสตร  จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทั้งสิ้น 44 คน 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.2.2 รางวัลการแขงขัน 
 

คะแนน 17 18 19 20 21 

     
หมายเหตุ : รางวัลการแขงขันพิจารณาจากคะแนนรวมของเหรียญรางวัลดังน้ี  เหรยีญทอง 3 คะแนน เหรียญเงิน 2 คะแนน 
เหรียญทองแดง 1 คะแนน 
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      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
รางวัลการแขงขัน 
 

คะแนน 21  
(4 ทอง, 2 เงิน,  

5 ทองแดง) 

19  
(3 ทอง, 4 เงิน,  

2 ทองแดง) 

19  
(1 ทอง, 6  เงิน, 

4 ทองแดง) 
     

 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบชวง Range : R) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนของ
โรงเรียน เปน 17 คะแนน 

- สรุปผลการแขงขันโอลิมปกวชิาการ
ระดับนานาชาติ ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ 

- ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการ
จัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลมิปก
ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
เปนผูแทนประเทศไทย จํานวน......ฉบับ 
โดยมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการ
คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย รวม....... 
คน 

2 มีคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนของ
โรงเรียน เปน 18 คะแนน 

3 มีคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนของ
โรงเรียน เปน 19 คะแนน 

4 มีคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนของ
โรงเรียน เปน 20 คะแนน 

5 มีคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนของ
โรงเรียน เปน 21 คะแนน 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนิธิกานต  คิมอ๋ิง เบอรโทรศัพท : 0-2849-7245 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ เบอรโทรศัพท : 0-2849-7232 
                        2. นางสาวอารีย    สักยิ้ม   เบอรโทรศัพท : 0-2849-7243 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 :   

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกบันักเรียนทุนที่ไปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด  

หนวยวัด  :  รอยละ 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

เนื่องดวยอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้ในตางประเทศ การทีจ่ะประสบผลสาํเร็จ
ดังกลาวไดตองข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรูความสามารถเปนเลิศ และมี
สภาพแวดลอมที่ดี โรงเรียนไดสรางพื้นฐานทีด่ีใหกับนักเรียนตลอดระยะเวลา 3 ป หลังจากนัน้โรงเรียนพยายามสงเสริม
สนับสนนุใหนักเรียนไดมีโอกาสไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชัน้นําของโลก เพราะเลง็เห็นวามหาวิทยาลัยชัน้นาํนัน้ยอม
เปนที่รวมของคณาจารยชั้นยอด ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเกิดได ดังนั้น โรงเรียนจึงสราง 
ใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกาวไปสูสถาบันดงักลาวได หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
ชั้นนาํ 50 ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถือวาเปนผลสาํเร็จของการศึกษาตอ 
 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ พิจารณาไดจากรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลาํดับแรกของ
โลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สาํเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนในปการศึกษา 2557 โดยใชการจัดลําดบัมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University 
Ranking 2015/2016 ของ Top University 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
ไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัชั้นนํา 
50 ลําดับแรกของโลกสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับ
นักเรียนทุนทีไ่ปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด 

รอยละ 57.40 60.40 63.40 66.40 69.40 

       
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการ
คัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัชัน้นาํ 50 ลําดบัแรกของโลกสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทนุ
ที่ไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด 

รอยละ 59.26% 
(16/27 คน) 

64.29% 
(9/14 คน) 

66.66% 
(10/15 คน) 
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สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic : A) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเ 
ทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนทุนที่ ไดไปเรียนตอ
ตางประเทศทั้งหมด เปนรอยละ 57.40 

- สรุปจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยชัน้นาํ 50 
ลําดับแรก ของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีจํานวน.........คน โดยมีนักเรียน
ที่ไดรับทนุทั้งหมด....คน คิดเปนรอยละ...... 

- รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี 

2 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด เปนรอยละ 60.40 

3 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด เปนรอยละ 63.40 

4 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด เปนรอยละ 66.40 

5 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษา
ตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ
ทั้งหมด เปนรอยละ 69.40 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  
ชั้นนาํ 50 ลําดบัแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทุนทีไ่ดไปเรียนตอ
ตางประเทศทัง้หมดเปนรอยละ…………อยูในชวง interval ระหวางคะแนน ใหคิดคะแนนโดยเทยีบ
บัญญัติไตรยางค 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคมกริช  สุนทรา  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7111 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรโทรศัพท : 0-2849-7167 
                        2. นางสาวรวิ  วิสาขศาสตร เบอรโทรศัพท : 0-2849-7161 

 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (15) 
1.4.1 : รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต

และเทคโนโลยี 
หนวยวัด  :  รอยละ 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

         การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึง
การศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ  
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหม ๆ ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนดาน
ดังกลาวใหแกสังคมและประเทศชาติที่มีความขาดแคลนอยางรุนแรง 
 

ขอบเขตของตวัชี้วัด :  
 
       เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.4  ผลสาํเร็จของการสงเสริมจูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

      

      1.4.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่
ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลย ี

 

รอยละ 96.67% 
(232/240) 

 
 

97.08% 
(233/240) 

 

97.50% 
(234/240) 

 

97.90% 
(235/240) 

 

98.33% 
(236/240) 

 

      
      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน
สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลย ี
 

รอยละ 96.14% 
(224/233 คน) 

98.32% 
(234/238 คน) 

97.89% 
(233/238 คน) 

 
 

    

 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic : A) 

 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
96.67 (232/240 คน) 

- สรุปขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ จําแนกตามสาขาที่
ศึกษาตอทั้งหมด จํานวน......คน 

- รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
จํานวน......คนคิดเปนรอยละ........ 

2 มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
97.08 (233/240 คน)  

3 มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
97.50 (234/240 คน)  

4 มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
97.90 (235/240 คน)  

5 มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี เปนรอยละ 
98.33 (236/240 คน)  

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  
เปนรอยละ………… อยูในชวง interval ระหวางคะแนน ใหคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคมกริช  สุนทรา  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7111 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรโทรศัพท : 0-2849-7167 
                        2. นางสาวรวิ  วิสาขศาสตร เบอรโทรศัพท : 0-2849-7161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(15) 
1.4.2 : รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

หนวยวัด  :  รอยละ 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 10 
คําจํากัดความ :  

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียน มหิดลวิทยา
นุสรณในคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน สาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร โลกศาสตร/ดาราศาสตร เปนตน 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามพระราชกฤษฎีกา กลาววา ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัย 
นักประดิษฐ นักคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จงึมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดบัอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและหากนักเรียนคนใดศึกษาตอทางดานเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร ก็จะมีสวนในการสรางบุคลากรที่จะเปนนักวิจยั นักประดิษฐ คิดคนทางเทคโนโลยีดวย  โรงเรียนจงึจัด
กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญ และความกาวหนา 
ในการประกอบอาชีพเปนนักวิจยัทางดานวทิยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี

 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
       เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.4  ผลสาํเร็จของการสงเสริมจูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 
 
 

     

      1.4.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

รอยละ 8 9 10 11 12 

       
 
     รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 

รอยละ 9.87% 
(23/233 คน) 

9.24% 
(22/238 คน) 

7.56% 
(18/238 คน) 

 
 

    

 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :  
(สูตรแบบเทียบบัญญัติไตรยางค The Rule of Three in Arithmetic: A) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
เปนรอยละ 8 

- สรุปขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ จําแนกตามสาขาที่
ศึกษาตอทั้งหมด จํานวน......คน 

- รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน
จํานวน......คน คิดเปนรอยละ........ 

2 มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
เปนรอยละ 9 

3 มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
เปนรอยละ 10 

4 มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
เปนรอยละ 11 

5 มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
เปนรอยละ 12 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนรอยละ…………อยูในชวง interval ระหวางคะแนน 
ใหคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายคมกริช  สุนทรา  เบอรโทรศัพท : 0-2849-7111 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง เบอรโทรศัพท : 0-2849-7167 
                        2. นางสาวรวิ  วิสาขศาสตร เบอรโทรศัพท : 0-2849-7161 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการ

ประกวดในระดับนานาชาต ิ  
 
หนวยวัด  :  โครงงาน 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 5 
คําจํากัดความ :  

การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน เปนการ
แสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงมีการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึง่ไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน สรางความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชีท้ี่สาํคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสาํเร็จในการดําเนนิงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาต ิโครงงานใดทีไ่ดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกลาวถือวาโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเทากับผลงานระดบับัณฑติศึกษา 

 
 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 
 

       เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ
นักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดในระดบันานาชาต ิ

โครงงาน 9 10 11 12 13 

       
 
 

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

จํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตรคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดในระดบันานาชาต ิ

โครงงาน 10 9 11 

 
    

 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบชวง Range: R) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีจํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจาก
การประกวดในระดบันานาชาติ 9 โครงงาน 

- สรุปจํานวนโครงงานทีไ่ดรับรางวัลจากการ
ประกวดในงานประชุมตางๆ ระดับนานาชาติ 
จํานวน......โครงงาน 
 2 มีจํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจาก
การประกวดในระดบันานาชาติ 10 โครงงาน 

3 มีจํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจาก
การประกวดในระดบันานาชาติ 11 โครงงาน 

4 มีจํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจาก
การประกวดในระดบันานาชาติ 12 โครงงาน 

5 มีจํานวนโครงงานทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจาก
การประกวดในระดบันานาชาติ 13 โครงงาน 

  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง              เบอรโทรศัพท : 0-2849-7083 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวภัทรญา  กลิ่นทอง        เบอรโทรศัพท : 0-2849-7253 
 
 



 รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (รอยละ 15) 
ตัวชี้วัดที่ 3.4: รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน 
  

หนวยวัด  :  รอยละ 
นํ้าหนัก    :  รอยละ 8 
คําจํากัดความ   :   

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนประเภทครุภัณฑจากเงินงบประมาณของ
โรงเรียนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หมายเหตุ หากหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางแลว และหาผูเสนอราคาไมไดใหคิดวาเปนการ
ดําเนินการแลว 

 

ขอบเขตของตัวชี้วัด :  
 

       เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1 2 3 4 5 

3.4 รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑได
ตามแผนงาน 

รอยละ 60 70 80 90 และ

ประหยัด
งบประมาณได

รอยละ 5 

100 และ

ประหยัด
งบประมาณได

รอยละ 10 
       

      รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ
ไดตามแผนงาน 

รอยละ 28.5% 72% 100% 

     
 

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑวัดระดับ 
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : (สูตรแบบชวง Range: R) 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 60 - หลักฐานเอกสาร/สรุปการจัดซือ้ จัดหา
ครุภัณฑที่ไดตามแผนงาน 
 

2 มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 70 

3 มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 80 

4 มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 90 
และประหยัดงบประมาณได รอยละ 5 

5 มีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 100 
และประหยัดงบประมาณได รอยละ 10 

   
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจีรนันท  เกรียงธีรศักดิ์ เบอรโทรศัพท : 0-2849-7133 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาววลชัญภัสร  ทุงศรีแกว เบอรโทรศัพท : 0-2849-7134 
                        2. นางสาวอรวรรณ  เข็มสม เบอรโทรศัพท : 0-2849-7130 
 

 


	
	ตัวชี้วัดที่  3.4  ร้อยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนงาน       19
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