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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลองค์การมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ องค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ 2555 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และระหว่างประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับ
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

บัดน้ี  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) ประจําปีงบประมาณ 2555 เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว 
โรงเรียนจึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในคํารับรอง  
และที่เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 
มิติต่างๆ 4 ด้าน รวม 16 ตัวช้ีวัด  มีนํ้าหนักการประเมินของแต่ละมิติ ดังน้ี 
 

มิติ จํานวนตัวช้ีวัด นํ้าหนัก (%) 
1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 10 60 
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 1 10 
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4 10 
4. ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 1 20 

รวม 16 100 
 

 ข้อมูลและหลกัฐานอ้างอิงของผลการดําเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัด  ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง โรงเรียน
ได้จัดแยกไว้ต่างหาก  
 โรงเรียนหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่โรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเป็นประโยชน์สําหรับองค์กรและคณะบุคคลภายนอกที่
จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
       ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
            กันยายน  2555 
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รายละเอียดเกีย่วกบัโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์
  
1. ชื่อ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 
2. สถานทีต่ั้ง 

เลขที่ 364  หมู่ 5   ตําบลศาลายา   อําเภอพุทธมณฑล   จงัหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2849-7000 โทรสาร 0 2849-7102 
E-mail address : school@mwit.ac.th 
Web site : http://www.mwit.ac.th 

 
3.  เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ระบุเหตุผลของการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ว้ ดังนี ้

 
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจน
มีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน โดยไม่มีการเปิดสอนสายศิลป์และสายอ่ืน จํานวน 13 แห่งขึ้น  
เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับ
โรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรที่มี
ลักษณะพิเศษอันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้น สมควรให้มีการจัดให้มี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่าง
เข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการ
เตรียมขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้าง
นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและเพ่ือที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดให้เป็นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึงได้นําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาจัดตั้งเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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4.  อุดมการณแ์ละเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์: พัฒนาหล่อหลอม
นักเรยีนของโรงเรียนให้  

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นํา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งทัดเทียม
นักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนา
ที่ดี ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4. รักการเรียนรู้  รักการอ่าน  รักการเขียน  รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีความรอบรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้ 

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก 

6. มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ 
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบ
แทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความสามารถระดับชั้นนําของโลก  ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาต ิมีเจตคติทีด่ีต่อเพื่อนรว่มโลกและ
ธรรมชาติ นักเรยีนของโรงเรียนนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีศักยภาพในการศึกษาถึงระดับหลังปริญญาเอก 

 
 

5.  วสิัยทศัน์  
 เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ  นํารอ่งสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคีวามสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาใหม้ีคุณภาพทัดเทยีมกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของ
โลก  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนกัประดษิฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จรยิธรรม   
รักการเรียนรู้  มีความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคตทิีด่ีต่อเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาติ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)  - 3 - 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

 
6.  พันธกจิ 

1. พัฒนาต้นแบบ และนํารอ่งการบริหารจัดการและการจดัการเรยีนการสอนสําหรับ 
ผู้มีความสามารถพเิศษด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ
ทัดเทยีมกับโรงเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นนําของโลก  

2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรยีนการสอน ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายให้
ทัดเทียมโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ชัน้นําของโลก    

3. ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  

4. ให้บรกิารพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ช่วง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก

ก.ย. 55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)
1.1

1.1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดย
เฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

เปอร์เซ็นไทล์ 2 90 92 94 96 98 97.70 4.8500 0.0970

1.2 (4)

1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
(PAT๑)

เปอร์เซ็นไทล์ 2 91 93 95 97 99 99.99 5.0000 0.1000

1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์
(PAT๒)

เปอร์เซ็นไทล์ 2 91 93 95 97 99 99.99 5.0000 0.1000

1.3 คน 2 7 8 9 10 11 8.00 2.0000 0.0400

1.4 คะแนน 5 527 529 531 533 535 535.81 5.0000 0.2500

1.5 (7)

1.5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

โครงงาน 3 9 10 11 12 13 20.00 5.0000 0.1500

1.5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ

โครงงาน 4 20 21 22 23 24 25.00 5.0000 0.2000

1.6 (13)

1.6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ 
ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 4 27 29 31 33 35 41.46 5.0000 0.2000

1.6.2 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไป

คน 4 32 34 36 38 40 39.00 4.5000 0.1800

1.6.3 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 5๐ ลําดับแรก
ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน 5 16 17 18 19 20 18.00 3.0000 0.1500

ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ย
ของนักเรียนของโรงเรียน

จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการ โดย
 สสวท. ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวิชา

         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
4

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ผลการดําเนินงาน

51

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

3
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน

ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย
ก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อ
เทียบเป็นคะแนน TOEFL

2

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 4 -

หน่วยวัด

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 



               

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก

ก.ย. 55

1.7 (9)

1.7.1 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 4 93.33 
(224/240คน)

94.16 
(226/240คน)

95    
(228/240คน)

95.83 
(230/240คน)

96.67 
(232/240คน)

96.68 5.0000 0.2000

1.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยี

ร้อยละ 5 33.75 
(81/240คน)

35.41 
(85/240คน)

   37.50  
(90/240คน)

39.58 
(95/240คน)

41.67 
(100/240คน)

35.68 
(86/241 คน)

2.3253 0.1163

1.8 รายวิชา 5 5 7 9 11 13 15 5.0000 0.2500

1.9 (9)

1.9.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พ่ี
เลี้ยงจากหน่วยวิจัยภายนอก

โครงงาน 4 20 25 30 35 40 42.00 5.0000 0.2000

1.9.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์วิจัยและได้รับผลการประเมิน
จากหน่วยงานวิจัยในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 90.00 5.0000 0.2500

1.10 ร้อยละ 4 70 75 80 85 90 91.67 5.0000 0.2000

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (10)
2.1 ร้อยละ 10 70 75 80 85 90 85.71 4.1420 0.4142

(10)
3.1 ร้อยละ 2 60 65 70 75 80 88.32 5.0000 0.1000

3.2 ร้อยละ 4 65 70 75 80 85 98.74 5.0000 0.2000

3.3 ร้อยละ 2 80 85 90 95 100 99.31 4.8620 0.0972

3.4 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต

ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง

ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผลสําเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 5 -

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติ
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ต่องานบริการของโรงเรียน

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒  ที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Problem Based หรือ Scientific Inquiry

3

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

1
หน่วยวัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

เกณฑ์การให้คะแนน

2 54

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 



               

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก

ก.ย. 55

(20)

4.1 ระดับ 20 1 2 3 4 5 N/A  -  -

น้ําหนักรวม 100 3.5947
5.0000

ผลคะแนน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ
พัฒนาองค์การ

1 3 4
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

5
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 6 -

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

2

 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ค่าคะแนนเต็ม
   ค่าคะแนนท่ีได้

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 4.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคก์ารมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 
         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที ่ ๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน 
                  ๑.๑.๑ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 

                      2. นางสาวสุกัญญา  ดียงั 
โทรศัพท์ :  ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ โทรศัพท ์: ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ่ 3161, 3162 
คําอธิบาย : 

ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป General Aptitude Test (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบวัดศักยภาพในการ
เรียน ในมหาวทิยาลัยให้ประสบความสําเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ  

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขโจทยป์ัญหา 
2. ความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรยีนของนักเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้ พจิารณาจากผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนมีผลการสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) ครั้งที ่2 (ตุลาคม 2554)  จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 266.39 หรือเท่ากับเปอร์เซนต์
ไทล์ที่ 97.70 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1  คะแนน  เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน 
                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐ 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 94 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนกัเรียนของโรงเรียน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน

ถ่วงน้ําหนัก 

1.1.1  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 
          โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอร์เซ็นไทล์ที ่
97.70 

4.8500 0.0970 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคก์ารมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 
         รอบ ๑๒ เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปดิคลินิกวิชาการในวันจันทร-์ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคํ้าปรึกษากับ

นักเรยีนด้านการเรยีนการสอน 
2. โรงเรียนได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรยีนได้รับการพฒันาอย่างถูกตอ้งและสมบูรณท์ุกด้าน 

 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548 และพุทธศักราช 
2552 

2. โรงเรียนมีที่ปรกึษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา 
3. โรงเรียนไดร้ับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตเิป็นอย่างด ี
 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

           เนื่องจากการสมัครเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในบางโครงการไมใ่ช้ผลการสอบ GAT  PAT  ในการพจิารณา
รับนักศึกษา เชน่ โครงการรับสมัครโดยวิธรีับตรง (แบบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และการรับตรงสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เปน็ต้น นักเรียนบางคนที่สนใจศึกษาต่อหรือไดร้ับสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวมาแล้วจึงไม่ตัง้ใจสอบหรือไมเ่ตรียมตวัสอบ GAT PAT เท่าทีค่วร 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1.1 :  

1.1.1  รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   
          ครั้งที่ 2/2554 (เดือนตุลาคม 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.2  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  
                   1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณติศาสตร์  (PAT 1) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 

                      2. นางสาวสุกัญญา  ดียงั 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT1) ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบ

ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนตอ่ในวชิาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภทความถนัด
ทางคณิตศาสตร์  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม๒๕๕๕  
ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้ือหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จําเป็นใน
การเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านคณิตศาสตร์  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้ พจิารณาจากผลการทดสอบความถนดัทางคณติศาสตร์  (PAT 1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของ
โรงเรียน 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนมีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 
2554) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มค่ีาเฉล่ียเท่ากับ 154.78 
หรือเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99.99 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน 
               เปอร์เซ็นไทล์ที่ 91 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  
                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 93 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.2.1  ผลการทดสอบความถนัดทาง 
          คณิตศาสตร์  (PAT 1) โดยเฉล่ียของ 
          นักเรยีนของโรงเรียน 

2 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
99.99 

5.0000 0.1000 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปดิคลินิกวิชาการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้คําปรกึษากับ

นักเรยีนด้านการเรยีนการสอน 
2. โรงเรียนได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรยีนได้รับการพฒันาอย่างถูกตอ้งและสมบูรณท์ุกด้าน 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นของตนเอง พทุธศักราช 2552 
2. โรงเรียนมีที่ปรกึษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา 
3. โรงเรียนไดร้ับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตเิป็นอย่างด ี
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาตอ่ระดับปรญิญาตรีในบางโครงการไม่ใช้ผลการสอบ GAT  PAT  ในการพิจารณา
รับนักศึกษา เชน่ โครงการรับสมัครโดยวิธรีับตรง (แบบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และการรับตรงสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เปน็ต้น นักเรียนบางคนที่สนใจศึกษาต่อหรือไดร้ับสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวมาแล้วจึงไม่ตัง้ใจสอบหรือไมเ่ตรียมตวัสอบ GAT PAT เทา่ทีค่วร  

 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.1 :  

1.2.1.1   รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   
            ครั้งที ่2/2554 (เดือนตุลาคม 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.2  ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  
                    1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์  (PAT 2) โดยเฉล่ียของนกัเรยีนของโรงเรียน 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 

                      2. นางสาวสุกัญญา  ดียงั 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ Professional Aptitude Test (PAT2) ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบ

ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนตอ่ในวชิาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสําเร็จประเภทความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือมีนาคม ๒๕๕๕  
ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จําเป็น
ในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้ พจิารณาจากผลการทดสอบความถนดัทางวิทยาศาสตร์  (PAT 2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของ
โรงเรียน 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนมีผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)  ครั้งที่ 2  (เดือนตุลาคม 
2554)  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ ของนักเรยีนโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณม์ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 176.26 
หรือเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99.99 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน 
               เปอร์เซ็นไทล์ที่ 91 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  
                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 93 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรยีน  

                     เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทาง 
         วิทยาศาสตร์  (PAT 2) โดยเฉล่ียของ 
         นักเรยีนของโรงเรียน 

2 เปอร์เซ็นไทล์ที ่
99.99 

5.0000 0.1000 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปดิคลินิกวิชาการในวันจันทร-์ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคํ้าปรึกษากับ

นักเรยีนด้านการเรยีนการสอน 
2. โรงเรียนได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรยีนได้รับการพฒันาอย่างถูกตอ้งและสมบูรณท์ุกด้าน 
 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นของตนเอง พทุธศักราช 2552 
2. โรงเรียนมีที่ปรกึษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา 
3. โรงเรียนไดร้ับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตเิป็นอย่างด ี
 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาตอ่ระดับปรญิญาตรีในบางโครงการไม่ใช้ผลการสอบ GAT  PAT  ในการพิจารณา
รับนักศึกษา เชน่ โครงการรับสมัครโดยวิธรีับตรง (แบบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และการรับตรงสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เปน็ต้น นักเรียนบางคนที่สนใจศึกษาต่อหรือไดร้ับสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าวมาแล้วจึงไม่ตัง้ใจสอบหรือไมเ่ตรียมตวัสอบ GAT PAT เทา่ทีค่วร 

 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.2 :  

1.2.2.1   รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
  ครั้งที่ 2/2554 (เดือนตุลาคม 2555) 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.3   จํานวนนกัเรยีนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแขง่ขันโอลิมปิก 
                      วิชาการระดบันานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและสอวน. 2 สาขาวิชา 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นายสาโรจน์  บุญเส็ง 

                      2. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวญัใจ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 4227,4232 

คําอธบิาย : 
โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน  เป็นโครงการที่โรงเรยีนจัดให้กับนกัเรียนที่มีความรกั ความสนใจและ

ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟิสิกส์  หรือคอมพวิเตอร์ หรือดาราศาสตร์ หรอื
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ที่ต้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลึกซ้ึงจรงิจัง    

การเข้ารว่มโครงการเป็นวิธทีางหน่ึงในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะต้องแข่งขนักับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  
เป็นผู้จัดการแขง่ขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ ๑ จํานวนประมาณ ๑๒๕ คน (สาขาวิชาละประมาณ ๒๕ คน) 
หลังจากค่าย ๑ แล้วจะคัดเลือกใหเ้หลือเพยีงประมาณ ๗๕ คน (ประมาณ ๑๕ คน ต่อสาขาวิชา) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมครั้ง
ที่ ๒ และจากประมาณ ๗๕ คนที่เข้าค่าย ๒ นี้จะคัดเลือกใหเ้หลือประมาณ ๒๕ คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ในประเทศต่าง ๆ ทีห่มุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี 

สําหรับสาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มูลนิธิ สอวน. จัดทําการคัดเลือกโดย
การจัดสอบแข่งขันระดับชาติจากผู้แทนศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ศูนย์ละ ๖ คน ทั้งหมด ๙  ศูนย์  รวม จํานวน ๕๔ คน โดยจะ
คัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ จํานวน ๕ คน   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕5 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปกิวิชาการ ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทัง้ทีด่ําเนินการโดย สสวท. ๕ สาขาวิชาและสอวน.๒ สาขาวิชา 
 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปกิวิชาการระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทัง้ทีด่ําเนินการ สสวท.และสอวน. จํานวนทั้งส้ิน 8 คน ได้แก่ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ จํานวน 2 คน  สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 คน และสาขาวิชาฟิสิกส์ 
จํานวน 2 คน  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๗ คน 
 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 8 คน  
 3 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 9 คน  
 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 10 คน 
 5 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 11 คน 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับ  ตลอดจนวิธีการเข้าร่วมโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษาใน 
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  โดยมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็นองค์ประธาน  และโครงการโอลิมปิกวิชาการของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการน้ี  รับสมัครนกัเรยีนที่สนใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการพรอ้มจัดค่ายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ตลอดจนให้คําแนะนําประสานงานนักเรยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. ครูของโรงเรียนได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการน้ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดร้ับความอนุเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้านจากอาจารย์มหาวทิยาลัย

ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในการที่ช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้ับนกัเรยีนในสาขาวิชาต่าง ๆ หลังจากที่ครใูน
แต่ละสาขาวชิาต่าง ๆ ไดจ้ัดการอบรมให้กับนกัเรียนไปแล้ว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพกัอยูใ่นหอพัก  จงึสะดวกในการจัดการอบรม ทําให้ไมม่ีข้อจํากัดเรื่องเวลา 
4. มีนักเรยีนจํานวนมาก มุง่มั่น ใหค้วามสนใจและผู้ปกครองให้การสนับสนนุโครงการนีเ้ป็นอย่างดี 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตี่อนักเรยีนที่เป็นตวัแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําให้นักเรยีนเกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยงัให้ความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขง่ขันทางวิชาการน้ี ไม่มากนัก เมือ่เทยีบกับ

กิจกรรมด้านกฬีาและดนตร ี
3. เนื่องดว้ยนักเรยีนต้องทํากจิกรรมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปิกวชิาการและมีเวลาจํากัด จงึมีส่วนทํา

ให้ประสิทธิภาพในการเรียนนอ้ยลง 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.3 :  

1.3.1 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยแขง่ขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
ประจําปีพุทธศักราช 2555 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.3  จาํนวนนกัเรยีนของโรงเรียนที่ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้ารว่ม
แข่งขันโอลิมปกิวิชาการ ระดบันานาชาติ
ใน 7 สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 
5 สาขาวชิาและสอวน.2 สาขาวชิา 

2 8 คน 2.0000 0.0400 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน   - 15 -

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.4   ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                      เมื่อเทยีบเป็นคะแนน TOEFL 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายไห่  หยาง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นางสาวสุกฤตา  อานนท ์

                      2. นางสาวสุภาพัชร์  สินกนัทรากร 
โทรศัพท์ :  0-2849-7275 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 6281, 6278 

คําอธบิาย : 
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ 

นักเรยีนทกุคนให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสของ
นักเรยีนที่จะไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก ดงันั้น นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์ต้อง
เป็นผู้มีความรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงด้วย  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕4 ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนวัดความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐาน
วัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้ พจิารณาจากผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียกอ่นจบการศึกษานกัเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ได้ประสานกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพือ่จัดการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนจบการศึกษา จํานวน 225 คน โดยสอบในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และมี
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อกีจํานวน 4 คนไปสอบ TOEFL และ CU-TEP ด้วยตนเองในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
และได้นําผลคะแนนมายื่นให้แก่โรงเรียน  รวมนักเรยีนทัง้ส้ิน จํานวน 229 คน  โดยผลการสอบศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  มีนักเรยีนที่สอบไดค้ะแนนสูงสุด 658 
คะแนน  คะแนนต่ําสุด 393 คะแนน และเม่ือนําผลคะแนนมาเฉลี่ยเทียบเท่าคะแนน TOEFL PBT ผลปรากฏว่าได้
คะแนนเท่ากับ 535.81 คะแนน  
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๗ คะแนน 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒9 คะแนน 

 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕31 คะแนน 

 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕33 คะแนน 

 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียก่อนจบการศึกษานกัเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕35 คะแนน 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
๑. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดจ้ัดทําหลักสูตรรายวิชาภาษาองักฤษโดยกําหนดจุดประสงค์และเป้าหมายให้

เหมาะสมกับนกัเรยีนผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนทั้งส้ิน 
18 รายวิชา 

๒. โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม Pre-
Intermediate, กลุ่ม Intermediate และกลุ่ม Advanced เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพการเรยีนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

๓. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศไดว้างแผนเพื่อเตรยีมความพร้อมในการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสําหรบั
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในแต่ละเดือน ครูผู้สอนชั้นม.6 ได้มีการระดมความคิดในเรื่องปัญหาในแต่ละ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนว่ามจีุดอ่อน จดุแข็งอย่างไร เมื่อไดท้ราบถึงปัญหาแล้ว ครูผู้สอนทุกคน
จึงได้เร่งแก้ไขจดุบกพร่องของนักเรยีนเพื่อใหผ้ลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้คะแนนตรงตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ได้วางไว ้

๔. เมื่อต้นเดอืนมกราคม 2555 หวัหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้นัดประชมุนักเรยีนหน้าเสาธง  
โดยกล่าวถงึความสําคัญในการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ก่อนจบการศึกษา เพื่อ
กระตุ้นให้เห็นถงึความสําคัญของรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียนวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้  
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนช้ีแจงถงึการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  
ครั้งสุดท้ายก่อนการสอบจริง 

๕. มีนักเรยีน จํานวน 13 คน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้ 
เนื่องจากติดภารกิจ การแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุ วิชาภาษาอังกฤษ การสอบตรงเข้ามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
การเข้าค่าย สสวท. คอมพิวเตอร์ การเข้าค่ายสสวท. คณิตศาสตร์ การสอบ TOEFL และเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน ณ ประเทศเบลเยีย่ม 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมแกน่ักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์

โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2552  
๒. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมีทัง้ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
๓. มีการกระตุ้นใหน้ักเรยีนตระหนักถงึความสําคัญของภาษาองักฤษสําหรับนกัเรียนโรงเรยีนวิทยาศาสตร์เพื่อใช้

ประโยชน์ในการศึกษาและการทํางานตอ่ไปในอนาคต 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.4 ผลการทดสอบศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ
     โดยเฉล่ียกอ่นจบการศึกษานักเรยีน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ เมื่อเทียบเป็น 
     คะแนน TOEFL 

5 535.81
คะแนน 

5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

๔. โรงเรียนมีที่ปรกึษาประจําสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ให้คําแนะนําและช้ีแนะแนวทางให้การดําเนินงาน
ตามหลักสูตรเป็นไปในแนวทางที่ถกูต้อง 

๕. มีการทํางานกันเป็นทีมและมีการประชุมกลุ่มในแต่ละรายวิชาอย่างตอ่เนื่องตามที่ได้วางแผนไว้  
๖. มีการจดัชุมนุมภาษาอังกฤษและคลินิกวิชาการ 
๗. มีเครื่องมอืและส่ิงอํานวยความสะดวกทีท่ันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ทกุที่ ทกุเวลา 
๘. โรงเรียนจัดสอนเสริมเพิ่มเตมิให้แก่นักเรียนทีส่นใจ ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเข้าเรยีนตามระดับของตน

ในช่วงเย็นของวนัจันทร์และวันอังคาร ระหว่างเวลา 18.00-20.00น. 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

          นักเรยีนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันมากเน่ืองจากนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่นักเรียนไม่ได้รับการทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษในการคัดเลือก
นักเรยีนเข้าเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 และทัศนคติของนักเรียนที่มตี่อวิชาภาษาองักฤษ 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.4 :  
1.4.1 ตารางเปรียบเทยีบผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6 เมื่อเทียบ

เป็นคะแนน TOEFL ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.5  ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                  1.5.1  จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อรว่มแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และ 
                            เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม 

โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศพัท ์: 0-2849-7238 

คําอธบิาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน  

เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ทําโครงงานแล้วเสร็จได้นําเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทุกปี 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้างความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   

ตัวบ่งชีท้ี่สําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ จํานวน
โครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อรว่มแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวชิาการระดับประเทศ หรือระดบันานาชาติ โครงงานใดที่ไดร้ับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกล่าวถือว่าโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมาก   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือทีป่ระชุมวิชาการระดับประเทศ เช่น มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (Thailand ICT Contest Festival 2011)หรือระดับนานาชาติ 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ปีงบประมาณ 2555 โครงงานของนักเรียนได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
จํานวน 20 โครงงาน ดังน้ี 

1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012)
จํานวน 2 โครงงาน 

2) การประชุมวิชาการ Siam physics congress 2012 จํานวน 3 โครงงาน 
3) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Thailand ICT 

Contest Festival 2011) จํานวน 15 โครงงาน 
4) การประชุมวิชาการ 4th International conference on knowledge and smart technology  

(KST 2012) จํานวน 1 โครงงาน  
หมายเหตุ หมายเลข 3) และ 4) ซ้ํากันจํานวน 1 โครงงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชมุวิทยาศาสตร ์

               และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  ๙ โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชมุวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  10 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชมุวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  11 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชมุวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  12 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชมุวิทยาศาสตร ์
               และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  13 โครงงาน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทีท่ําโครงงานเสร็จแล้ว ทราบถึงขั้นตอนการไปนําเสนอโครงงาน 
๒. นักเรยีนไปปรกึษาอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อจัดทําบทคัดย่อหรือรายงานการวิจยั ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานของที่ประชุมวิชาการเพือ่ขอรับการพิจารณาตัดสินผลงานให้เข้าร่วมนาํเสนอโครงงาน 
๓. นักเรยีนและอาจารยท์ี่ปรกึษาตดิต่อและประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อปรับปรงุและแก้ไข

ตามคําแนะนําและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
๔. เข้ารว่มประชุมวิชาการตามกําหนดการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีความชํานาญการเฉพาะด้านของคณะวทิยาศาสตร์ ห้องวจิัยของมหาวทิยาลัยต่าง ๆ และ

ศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา รวมทัง้อนุญาตใช้เครื่องมอือุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ใน
การทําโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการทําโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

๑. นักเรยีนต้องบรหิารเวลาในการทําโครงงานเนื่องจากมีชัว่โมงเรยีนและกิจกรรมค่อนข้างแน่น ทาํให้มีเวลาในการ
ทําโครงงานค่อนข้างจํากัด  

๒. โครงงานของนักเรยีนยังไม่มีผลต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ในสถาบันอุดมศึกษา 
๓. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงวิชาการจํากัด บางโครงงานนักเรยีนทําโครงงานที่ตอ้งใช้

เนื้อหาวิชาที่มีความลึกทางวิชาการ ซึง่นักเรียนทําโครงงานที่ตนสนใจ และมีความหลากหลาย 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ     
กล่ันกรองเพื่อรว่มแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
วิชาการระดับประเทศหรือระดบั
นานาชาติ 

3 20 
โครงงาน 

5.0000 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

๔. อาจารยใ์นคณะวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยในศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปขอรับคําปรกึษา มีภารกิจของตนเองที่
ค่อนข้างมากอยูแ่ล้ว 

หมายเหต ุ: 
1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดภายในประเทศไทย โดยผู้จัดหรือเจ้าภาพอาจจะเป็นหน่วยงานของไทยหรือองค์กร

ต่างประเทศ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.5.1 :  

1.5.1.1  รายงานสรุปบทคัดยอ่การไปนําเสนอผลงาน 
1.5.1.2  เอกสารประกอบมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๑  

(Thailand ICT Contest Festival 2012) 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.5  ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
                    1.5.2  จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานในต่างประเทศ 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  นายสรชัย  แซ่ล่ิม 

โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศพัท ์: 0-2849-7238 

คําอธบิาย : 
การนําเสนอและการแสดงโครงงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถงึความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรยีน   

เป็นการแสดงถงึความพยายามในการศึกษาเรยีนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจงึมีการ
จัดกิจกรรมให้นกัเรยีนนําเสนอโครงงานต่อสาธารณชนกอ่นจบการศึกษาเป็นประจําทกุปี นอกจากการนําเสนอต่อ
สาธารณชนชาวไทยแล้ว การนําเสนอโครงงานเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรูเ้ป็นอีกวิธีการทีท่ําให้นกัเรยีนเกดิความเช่ือมั่นใน
ตนเอง และภาคภูมิใจในส่ิงที่ตนเองสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากประเทศไทย เป็นการแสดงถงึศักยภาพ
ของงานวิจยัทีท่าํโดยเยาวชนไทยที่ทดัเทยีมกับนักเรยีนในโรงเรียนช้ันนําในต่างประเทศ และยังได้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในด้านการทํางานวิจัยกบันานาประเทศ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้ พจิารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานในต่างประเทศ 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานของนักเรยีนไปร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
ณ ที่ประชุมวิชาการ จํานวน 25 โครงงาน ดงันี้ 

1) ที่ประชุมวิชาการ THE 9th RITS SUPER SCIENCE FAIR, Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุ่น  
จํานวน 3 โครงงาน 

2) ที่ประชุมวิชาการ XIXth International Conference of Young Scientists 2012 ประเทศเนเธอร์แลนด ์
จํานวน 2 โครงงาน 

3) ที่ประชุมวิชาการ SEAMEO Young Scientists: 8th Regional Congress at Penang, ประเทศมาเลเชีย 
จํานวน 1 โครงงาน 

4) ที่ประชุมวิชาการ North Carolina Student Academy Annual Meeting และ North Carolina State 
Science Fair ประเทศสหรฐัอเมริกา จํานวน 1 โครงงาน 

5) ที่ประชุมวชิาการ The 8th ISSF 2012 Fort Richmond Collegiate, ประเทศแคนาดา จํานวน 1 โครงงาน 
6) ที่ประชุมวิชาการ Yishun Junior college ประเทศสิงคโปร ์จํานวน 1 โครงงาน 
7) ที่ประชุมวชิาการ Camborne Science and International Academy, ประเทศอังกฤษ จํานวน 4 โครงงาน 
8) ที่ประชุมวิชาการ National University of Singapore High School of Mathematics and Science 

ประเทศสิงคโปร ์จํานวน 1 โครงงาน 
9) ที่ประชุมวิชาการ The 8th International Student Science Fair ณ Australian Student Science and 

Mathematics School ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 3 โครงงาน 
10) ที่ประชุมวิชาการ INFOMATRIX 2012 ประเทศโรมาเนีย จํานวน 2 โครงงาน 
11) ที่ประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference of Young Scientist (APYS1)ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 2โครงงาน 
12) ที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 โครงงาน 
13) ที่ประชุมวิชาการ STEP-NUS Sunburst Brain Camp ณ National University of Singapore ประเทศ

สิงคโปร์ จํานวน 2 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 20 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 21 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 22 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 23 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 24 โครงงาน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการโครงงานของโรงเรยีนติดตามข่าวและประสานกับโรงเรียนเครือข่ายใน

ต่างประเทศเกีย่วกับการจดักิจกรรมประชุมทางวิชาการและเสาะหาการประชุมวิชาการจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพือ่เสนอสถานทีห่รือประเทศทีเ่หมาะสมให้โรงเรียนพิจารณา 

๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมกบัการประชุมวิชาการน้ัน ๆ  
๓. ประสานผู้ปกครองขอความเหน็ชอบอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑. นักเรยีนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีที่จะนําเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 

ได้เป็นอย่างด ี
๒. ผู้ปกครองมีความพร้อมและใหก้ารสนับสนุนนกัเรยีนในการเดินทางไปต่างประเทศ และโรงเรยีนหาทุน

สนับสนุนบางส่วนสมทบ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อม 
๓. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดท้ําบันทกึข้อตกลงแลกเปล่ียนทางวิชาการรว่มกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง

การศึกษาต่างประเทศ 
หมายเหต ุ:  

1. เป็นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่สมัครใจ 
2. เป็นการแสดงผลงานที่จัดในต่างประเทศเท่านัน้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. การเดินทางไปต่างประเทศต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
๒. นักเรยีนอาจจะเสียเวลาในการเรียนในช้ันเรียนช่วงทีเ่ดินทางไปนําเสนอ 
๓. ครูที่ปรกึษาโครงงานจะตอ้งเดนิทางไปดว้ย ส่งผลต่องานสอนปกติทําให้ตอ้งมผู้ีอื่นช่วยปฏิบัตหิน้าที่แทน 
๔. การประชุมวิชาการต่างประเทศมีจํานวนไม่มาก จึงมีนกัเรียนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถไปร่วมได้ ส่วนใหญ่

ไม่มีโอกาสไปร่วมเสนอผลงาน 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับ     
คัดเลือกไปรว่มแสดงผลงานใน
ต่างประเทศ 

4 25 5.0000 0.2000 
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หลักฐานอ้างอิงหมายเลข :  
1.5.2.1 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ THE 9th RITS SUPER SCIENCE FAIR, 

Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุ่น 
1.5.2.2 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ XIXth International Conference of 

Young Scientists 2012 ประเทศเนเธอร์แลนด์  
1.5.2.3 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ SEAMEO Young Scientists: 8th Regional 

Congress at Penang, ประเทศมาเลเชีย 
1.5.2.4 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ North Carolina Student Academy 

Annual Meeting และ North Carolina State Science Fair ประเทศสหรัฐอเมรกิา  
1.5.2.5 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ The 8th ISSF 2012 Fort Richmond 

Collegiate, ประเทศแคนาดา  
1.5.2.6 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Yishun Junior college ประเทศสิงคโปร์  
1.5.2.7 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ  ที่ประชุมวิชาการ Camborne Science and International 

Academy, ประเทศอังกฤษ  
1.5.2.8 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ National University of Singapore High 

School of Mathematics and Science ประเทศสิงคโปร ์
1.5.2.9 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ประชุมวิชาการ The 8th International Student Science 

Fair ณ Australian Student Science and Mathematics School ประเทศออสเตรเลีย  
1.5.2.10 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ INFOMATRIX 2012 ประเทศโรมาเนีย  
1.5.2.11 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference of Young 

scientist (APYS1) ประเทศอินโดนีเซีย  
1.5.2.12 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น 
1.5.2.13 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ STEP-NUS Sunburst Brain Camp ณ 

National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์  
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที่  1.6  ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
   1.6.1  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 

                               ปริญญาตรี  
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 

                    2. นางสาวสุกัญญา  ดยีัง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทนุที่นักเรียนโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ไดร้ับจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
ในประเทศในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร ์เป็นต้น 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตร ี
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดร้ับทุนเขา้ศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย ในปกีารศึกษา 2554 จํานวน 17 ทุน จากจํานวนทุนทั้งหมด  
41 ทุน คิดเป็นร้อยละ 41.46 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรี เป็นรอ้ยละ 27 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรี เป็นรอ้ยละ 29 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรี เป็นรอ้ยละ 31 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรี เป็นรอ้ยละ 33 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรี เป็นรอ้ยละ 35 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.6.1   ร้อยละของนักเรยีนทีไ่ด้รับทุนเข้าศึกษา 
          ต่อในประเทศด้านวทิยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลยีในระดับปรญิญาตร ี

4 ร้อยละ 
41.46 

5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
จัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรยีนได้เห็นธรรมชาติ ความท้าทาย คุณค่า ความสําคัญ และความก้าวหน้าของการ

ประกอบอาชพีเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เช่น 
1. การเข้าฟงับรรยายและได้สนทนากับนักวจิัย ผู้ประสบความสําเร็จทางด้านนีท้ัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 
2. การไปศึกษาดงูานหรือฝึกงานตามศูนย์วิจัยตา่ง ๆ กับนักวิจัยช้ันนําของประเทศ 
3. การให้ขอ้มูลเกีย่วกับความเจรญิก้าวหน้าในอาชีพนักวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
4. การให้ขอ้มูลเกีย่วกับโอกาส ความท้าทายและจุดเด่นของทุนการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีของสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5. การประชาสัมพันธ์หรือทําความเข้าใจกับสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับอุดมการณ์และเป้าหมายของการ

จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเป็นที่ตอ้งมีทุนต่อยอดในระดับอุดมศึกษา 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่นการทําโครงงาน การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ที่หลากหลายและต่อเนื่องทําให้นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการทําวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาและทําวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้าน คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ทําให้นกัเรียนมศัีกยภาพสูงในการสอบแข่งขันและรับทุน ทัง้ในและต่างประเทศ 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. นักเรยีนและผู้ปกครองยังขาดความม่ันใจในความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในการประกอบอาชพีเป็นนักวจิัย

ทางด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. หน่วยงานของรฐัประชาสัมพันธ์มาตรการและการจงูใจให้นกัเรียนไปศึกษาตอ่ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พื้นฐานและเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ  
3. รัฐบาลยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อเนือ่งที่จะสนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก 
4. เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจการให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ําเสมอ ซึ่งในปกีารศึกษา 2554 สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งดการให้ทุนแก่นักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตร์ศึกษาต่อคณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิลและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รวมจํานวน 10 ทุน 

เงื่อนไข :  
หากจํานวนหนว่ยงานที่ใหทุ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปล่ียนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิม่ขึ้น ด้วยเหตุปจัจัย

ภายนอกที่โรงเรียน ไม่อาจควบคุมได้หรือเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนควรส่งคําขออทุธรณ์
พร้อมการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน หรอื รอบ ๑๒ เดือน 
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
หมายเหตุ :  

          แหล่งทนุเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕5 จํานวน 7 แหล่งทุน ประกอบด้วย 
๑. ทุนศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
๓. ทุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
๔. ทุนสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
๕. ทุนบรษิัท เชฟรอน ประเทศไทยจํากัด 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

๖. ทุนของมูลนิธิปนูซิเมนต์ไทยเพือ่การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ทุนของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.6.1 : 
1.6.1 1 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนเป้าหมายในประเทศ ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) 
1.6.1 2 รายชื่อนักเรยีนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาตอ่ในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตร ี

จากแหล่งทุนตา่ง ๆ ประจําปกีารศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที่  1.6  ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
   1.6.2  จํานวนนักเรียนที่ไดร้ับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 
                    2. นางสาวสุกัญญา  ดยีัง 

โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ตั้งแต่ระดับปรญิญาตรีที่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือที่
จัดสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีนของโรงเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับการ
คัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ  เพื่อกลับมาเป็นนักวิชาการ  นักวจิัย นักประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างองค์ความรู้ใหก้ับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถือเป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  
          ตามคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดร้ับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดร้ับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่เป็นแหล่งทนุที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น ประจําปีการศึกษา 
2554 จํานวน 39 คน  
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 32 คน                 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 34 คน 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 36 คน 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 38 คน                
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาตอ่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 40 คน        

        
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.6.2   จํานวนนักเรยีนที่ไดร้บัทุนศึกษา 
           ต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตร ี
           ขึ้นไป 

4 39 คน 4.5000 0.1800 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักเรยีนได้สมัครสอบชิงทุนโดยการให้ขอ้มูลเกีย่วกับทุนการศึกษาตอ่ต่างประเทศ 

และประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการสมัครสอบชิงทุน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นกัเรียนโดยจดันิทรรศการ แนะแนวการศึกษาตอ่ตา่งประเทศ 
3. จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาตอ่ต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒแิละนักเรยีนเกา่ของโรงเรียน 
4. จัดมุมสนเทศ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักเรียน 
5. จัดบรรยายการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการทําแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้นกัเรียนสามารถผ่านการคัดเลือก 
6. จัดสอนเสริมเพือ่เตรยีมสอบ TOEFL และ SAT 
7. ดําเนินการติดตามผลของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยส่งแบบสอบถามให้นกัเรียนแต่ละคนส่งกลับทาง

ไปรษณยี์ หรอืทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโทรศัพท์สอบถามโดยตรงเพือ่เก็บขอ้มูลเกีย่วกับการ
ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. ผู้ปกครองและนักเรยีนของโรงเรียนจํานวนมาก  มีความสนใจ  มีความมุ่งมั่นที่จะสมัครรับการคัดเลือกรับทนุไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ  ตั้งแตร่ะดับปริญญาตรขีึน้ไป  
2. โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  ในการให้ขอ้มูลและแหล่งทุน

ในการศึกษาต่อ 
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดีทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมลูเกี่ยวกับทนุการศึกษาต่อต่างประเทศ 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. การเตรียมพร้อมในด้านภาษาและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียนจดัให้ 

กับนักเรียน  ตอ้งพัฒนาให้ดียิง่ขึ้นตอ่ไป 
2. เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหทุ้นจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ําเสมอ จํานวนทุนอาจจะลดลง  
3. หน่วยงานในการชดใช้ทุนซึ่งจัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปล่ียนแปลงตามความ

ต้องการของหนว่ยงานในแต่ละปี ซึ่งหน่วยงานไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่ชัดเจนว่ามีความมั่นคงเพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ ทําให้นักเรียนเลือกสอบลดน้อยลง  

เงื่อนไข : 
หากจํานวนหน่วยงานที่ใหทุ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปล่ียนแปลงไป ทั้งลดลงและเพิม่ขึ้น  โดยเป็นเหตุ

ปัจจัยภายนอกที่โรงเรียน ไมอ่าจควบคุมได้หรอืเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายของรัฐบาล ให้โรงเรียนส่งคําขอ
อุทธรณ์พร้อมการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน หรือ รอบ 
๑๒ เดือน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
หลกัฐานอ้างองิหมายเลข 1.6.2 : 

1.6.2.1 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19 ) 
1.6.2.2 รายชื่อนักเรยีนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปรญิญาตรทีี่เป็นทุนเล่าเรียนหลวงและที่จัด

สอบโดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที่  1.6  ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
  1.6.3  จํานวนนักเรยีนที่จบการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแตร่ะดับปริญญาตรใีน 

                              มหาวทิยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 

                    2. นางสาวสุกัญญา  ดยีัง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
เน่ืองด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตาม

ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นในต่างประเทศ การที่จะประสบผลสําเร็จดังกล่าว
ได้ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นโรงเรียนพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นย่อมเป็นที่รวมของคณาจารย์ชั้น
ยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้างให้นักเรียนมีความสามารถท่ีจะ
ก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 5๐ ลําดับแรกของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือว่าเป็นผลสําเร็จของการศึกษาต่อ 

 ตัวชี้วัดผลสําเรจ็ พิจารณาได้จากจํานวนนกัเรยีนที่เข้าศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลัยช้ันนํา 5๐ ลําดับแรกของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปกีารศึกษา ๒๕๕4 โดยใช้
การจดัลําดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก QS World University Ranking 2010/2011 ของ Top University Ranking 
2010/2011 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากจํานวนนักเรยีนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ตั้งแตร่ะดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
ในปีงบประมาณ 2555  มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีการศึกษา 2553  ได้รับ

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อมูล จาก QS World University Ranking 2011 โดย Top University จํานวน  18 คน  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้บัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปรญิญาตรีใน 

                มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๖ คน         
 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้บัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปรญิญาตรีใน 

                มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๗ คน 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปริญญาตรีใน 

                มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1๘ คน 
 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้บัการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปรญิญาตรีใน 

                มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๙ คน  
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปริญญาตรีใน 

                มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจํานวน 2๐ คน  
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
  จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมนกัเรยีนศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 50 ลําดับแรกของโลก เชน่ 

1. ใหข้้อมูลและความรู้แก่นกัเรียนเกี่ยวกบัมหาวทิยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก ของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยการจดันทิรรศการและบรรยายพิเศษ รวมถงึความทา้ทายและจดุเดน่ของมหาวทิยาลัยดงักล่าวด้วย 

2. จัดสรรบุคลากรของโรงเรียนที่มคีวามรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ในการกํากับดูแลสนับสนุนนักเรยีนที่สนใจ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก เป็นรายบุคคล 

3. ประชาสัมพันธแ์ละทําความเขา้ใจกับสถานศึกษาหรอืองค์กรตา่ง ๆ เกี่ยวกับอดุมการณ์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาสําหรบัผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจาํเป็นที่จะไดร้ับทุนการศึกษาและต่อยอดใน
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้นํา 50 ลําดับแรกของโลก 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้

นักเรยีนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน 
2. โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 
 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. นักเรยีนส่วนใหญ่ใช้เวลาเตรียมตัวด้านภาษากบัสถาบันต่างประเทศ จํานวน 1 ปี ทําให้โรงเรียนไม่สามารถมี

บทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนได้มากนัก 
2. การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 50 ลําดับแรกของโลกทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 

หมายเหต ุ: 
โรงเรียนเลือกใช้การจดัอันดับของ  QS World University Ranking 2010/2011 ของ Top University 

Ranking 2010/2011 
หลกัฐานอ้างองิหมายเลข 1.6.3 : 

     1.6.3.1 จาํนวนนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดร้ับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้แต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยช้ันนํา  
                 50 ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2546-2553 

 1.6.3.2 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยช้ันนํา 50 ลําดับแรกของโลก    
             ปีการศึกษา 2553 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.6.3   จํานวนนักเรยีนที่จบการศึกษา 
           ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
           ตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีใน 
           มหาวทิยาลัยชั้นนํา ๕0 ลําดับ 
           แรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ 
           เทคโนโลยี 

5 18 คน 3.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.7  ผลสําเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1.7.1  ร้อยละของจํานวนนกัเรยีนที่ศึกษาตอ่ในสาขาวิชาทีใ่ช้วิทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ประยกุต ์

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 
                     2. นางสาวสุกัญญา  ดยีัง 

โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ประยกุต์ ในทีน่ี้หมายถงึการศึกษาตอ่ของ

นักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตรก์ารเกษตร วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหน่ึงคือ การจัดกิจกรรมให้นักเรยีนเกดิความรัก ความพึงพอใจ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าโอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมกําลังคนทางด้านดังกล่าวให้กับ
สังคมและประเทศชาติที่มีความขาดแคลนอย่างรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ ปีการศึกษา 2554 เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์จํานวน 233 คน จากนักเรียนทั้งหมด 
241 คน คิดเป็นร้อยละ 96.68  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
                เป็นร้อยละ 93.33 (224/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
                เป็นร้อยละ 94.16 (226/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
                เป็นร้อยละ 95 (228/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
                เป็นร้อยละ 95.83 (230/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
                เป็นร้อยละ 96.67 (232/240 คน) 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
จัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อจดุประกายให้นกัเรียนไดร้ับการบ่มเพาะเกิดความรัก มีความพงึพอใจ มีความเข้าใจ 

เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็นความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เช่น 

1. จัดให้มกีารฟังบรรยายและการสนทนากับนักวจิัยที่ประสบความสําเร็จทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 
2. จัดให้มกีารศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศูนย์หรอืสถานีวิจัยในระดบัช้ันนําของประเทศ  
3. จัดให้มกีารใหข้อ้มูลเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในงานวจิัยของทัง้ในและต่างประเทศ 
4. จัดให้มกีารใหข้อ้มูลเกี่ยวกับทนุการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ของ

สถานศึกษาและองค์กรต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ  
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. โรงเรียนไดร้ับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียน
ได้รับการบ่มเพาะเกิดความรกั  มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2. โรงเรียนไดร้ับความร่วมมืออย่างดียิง่จากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวจิัย ที่จะให้นักเรียนได้ไปศึกษา
ดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่
ปรึกษาในการทาํโครงงานของนักเรยีน 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. นักเรยีนและผู้ปกครองยังขาดความม่ันใจ ในความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเป็น

นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รัฐบาลมีมาตรการและแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาตอ่และประกอบอาชีพเปน็นักวิจัย

ทางด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
หมายเหต ุ: 

           สาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์หมายถงึ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
หลกัฐานอ้างองิหมายเลข 1.7.1 : 

1.7.1.1 ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรขีองนักเรยีนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) จําแนกตามสาขาที่ศึกษาต่อ 

1.7.1.2 รายชื่อนกัเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ศึกษาตอ่ในสาขาวิชาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์ประจาํปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.7.1    ร้อยละของจํานวนนักเรียนที ่
            ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช ้
            วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
            ประยกุต ์

4 ร้อยละ 96.68 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 

(รายตัวชี้วดั) 
         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.7  ผลสําเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1.7.2  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี 

ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวมนทกานต์  ทรพัย์แก้ว 
                     2. นางสาวสุกัญญา  ดยีัง 

โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 3161, 3162 

คําอธบิาย : 
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและเทคโนโลยี หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิชาที่เรยีกช่ือเป็นอย่างอืน่ ทีจ่ัดการเรยีนการสอนเพ่ือให้ได้
ปริญญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณติศาสตร์ โลกศาสตร์/ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เปน็ต้น 

ตามเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกา กล่าวว่า 
“ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจยั นักประดษิฐ์ นักคิดค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โรงเรยีนจึงมีภารกิจสําคัญใน
การส่งเสริมให้นกัเรยีนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเ้ข้าศึกษาตอ่ระดับอดุมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและ
เทคโนโลยีหากนักเรยีนคนใดศึกษาตอ่ทางด้านวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและเทคโนโลยี ก็จะมีส่วนในการสร้างบคุลากรที่จะ
เป็นนักวิจยั นักประดิษฐ์ คิดค้นทางเทคโนโลยีด้วย  โรงเรยีนจงึจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิด
ความรัก ความสนใจ เห็นคุณค่า ความสําคัญ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนกัวิจัยทางด้านวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและเทคโนโลยี 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอ่ทางด้านวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ ปีการศึกษา 2554 เข้าศึกษา

ต่อระดับอดุมศึกษาทางด้านด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและเทคโนโลยี จํานวน 86 คน จากนักเรียนทั้งหมด 241 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.68  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  

                เป็นร้อยละ 33.75 (81/240 คน) 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  

                เป็นร้อยละ 35.41 (85/240 คน) 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  

                เป็นร้อยละ 37.50 (90/240 คน) 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  

                เป็นร้อยละ 39.58 (95/240 คน) 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  

                เป็นร้อยละ 41.67 (100/240 คน) 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
จัดกิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อจดุประกายให้นกัเรียนไดเ้กิดความรัก มีความพงึพอใจ มีความเขา้ใจ เห็นคุณค่า 

โอกาสความท้าทาย และเห็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  เช่น 
1. จัดให้มกีารฟังบรรยายและการสนทนากับนักวจิัยที่ประสบความสําเร็จทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 
2. จัดให้มกีารศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศูนยห์รอืสถานีวิจัยในระดบัช้ันนําของประเทศ  
3. จัดให้มกีารใหข้อ้มูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานวิจัยของทั้งในและต่างประเทศ 
4. จัดให้มกีารใหข้อ้มูลเกี่ยวกับทนุการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ของ

สถานศึกษาและองค์กรต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ  
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. โรงเรียนไดร้ับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียน
ได้รับการบ่มเพาะ เกิดความรกั  ความพึงพอใจ ความเข้าใจ เหน็คุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี   

2. โรงเรียนไดร้ับความร่วมมืออย่างดียิง่จากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวจิยั ที่จะให้นักเรียนได้ไปดงูาน
หรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรไดม้าเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. นักเรยีนและผู้ปกครองยังขาดความม่ันใจ ในความก้าวหน้าและความม่ันคงในการประกอบอาชพีเป็น

นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้าน

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไมเ่พียงพอ 
หมายเหต ุ: 

       ทางด้านวทิยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี  หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์  
โลกศาสตร์/ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร ์
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.7.2 : 

1.7.2.1 ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรขีองนักเรยีนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) จําแนกตามสาขาที่ศึกษาต่อ 

1.7.2.2 รายชื่อนกัเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ศึกษาตอ่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจําปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 19) 
 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.7.2  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ่ 
          ทางด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและ 
          เทคโนโลยี 

5 ร้อยละ 35.68 2.3253 0.1163 
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  รายงานผลการปฏบิตัิงานตามคํารับรองการปฏบิตัิงานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.8   จํานวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพฒันาให้เป็น 
                     ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :   1. นางวชิราวรรณ  บุนนาค 

                       2. นายธันวา  สําราญศิลป์ 
                       3. นายพรชัย  โกพัฒตา 
                       4. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง 
                       5. นายไห่  หยาง 
                       6. นายพรมงคล  จิ้มล้ิม 
                       7. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง 
                       8. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ 
                       9. นางสุภานันท์  สุจริต                  

โทรศัพท์ :  0-2849-7180 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 6259, 5181, 5202,  
              4227, 6275, 4211, 6249, 6270, 4244 

คําอธบิาย : 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Problem Based - Scientific Inquiry  ) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่

กระตุ้นให้ผู้เรยีนสืบค้นหาคําตอบในประเด็นหรือปัญหาที่สงสัยหรืออยากรู้คําตอบ  โดยเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูจะมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกทีจ่ะให้ผู้เรียนค้นพบขอ้มลูและจัดระบบความหมาย
ของข้อมูลของตนเอง 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากจาํนวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เปน็ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
         จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์พุทธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรยีนการสอน โดยใช้ Inquiry - based  หรือ Problem-based ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มีจํานวน 
15 รายวิชา 

1. ค30103 ความรู้พ้ืนฐานสําหรับแคลคลูัส 2 
2. ค30203 สถติิเบ้ืองต้น 
3. ว30201 กลศาสตร์ 
4. ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหลก็ 
5. ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสารและเคมีไฟฟ้า 
6. ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 
7. ว30262 ความหลากหลายทางชีววิทยา 
8. ว30263 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ 
9. ง30201 การเขียนโปรแกรมข้ันประยุกต์ 
10. ง30264 เมคาทรอนิกส ์
11. ส30104 เศรษฐศาสตร ์
12. ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม ่
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏบิตัิงานตามคํารับรองการปฏบิตัิงานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

13. ท30102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 
14. พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
15. พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based  
               หรอื Scientific Inquiry  เป็น ๕ รายวิชา 

 2 คะแนน  เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem Based  
               หรอื Scientific Inquiry  เป็น 7 รายวิชา 

 3 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based  
               หรอื Scientific Inquiry  เป็น 9 รายวิชา 

 4 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based  
               หรอื Scientific Inquiry  เปน็ 11 รายวิชา 

 5 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based  
               หรอื Scientific Inquiry  เป็น 13 รายวิชา 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ประชุมชี้แจงและทําความเข้าใจกับครูที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะทํางาน  
2. คณะทํางานศึกษารูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และหลักสูตรของโรงเรยีนวิทยาศาสตร์

ชั้นนําของโลก 
3. คณะทํางานระดมความคิดจัดทําหลักสูตร ซึ่งประกอบดว้ย คําอธิบายรายวิชา (Course Description) ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวงั (Specific Learning Outcomes)  และแผนการจดัการเรยีนรู้ฉบับย่อ (Course Outline)  
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ว30291  ธรรมชาตแิละการสืบเสาะอย่างวทิยาศาสตร์  ใหก้ับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2554 
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนในทกุรายวิชาจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้  Inquiry -  based  หรือ Problem-based  
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

1. โรงเรียนมีการจดัอบรมเผยแพรค่วามรู้เกีย่วกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้Inquiry - based หรือ Problem-based  ใหก้ับครูผู้สอนทุกคน 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.8  จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียน 
       มหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช ๒๕๕๒
       ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการ
       จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Problem
       Based หรือ Scientific Inquiry 

5 15 รายวิชา 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏบิตัิงานตามคํารับรองการปฏบิตัิงานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

2. จัดอบรมโดยวิทยากรชาวต่างประเทศที่มีความเช่ียวชายทางด้านนี้เป็นการเฉพาะ คือ Dr. David  Workman 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อย ตามสาขาวิชาต่างๆ  

 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
1. ในการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้Inquiry - based  หรือ Problem-based ต้อง

ใช้เวลาในการจดัการเรียนการสอนค่อนข้างมาก ซึ่งบางครั้งเวลาที่กําหนดให้ไม่เพียงพอ 
2. เนื้อหาในวิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาในเชิงลึก ซึ่งการใชก้ระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ้Inquiry - based  หรือ Problem-based เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้นกัเรียนบรรลุจุดประสงค์ได้
ทั้งหมด ดังนั้นจงึต้องใช้การจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืนร่วมด้วย 

 

หลกัฐานอ้างองิหมายเลข 1.8 : 
1.8.1 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2554  
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.9  ผลสําเร็จของการส่งเสริม ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 
                    มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน  

 1.9.1   จํานวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พีเ่ล้ียงจาก 
                              หน่วยงานวิจยัภายนอก 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด : นายชัยวฒัน์  เชื้อมั่ง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นางสาวอรวรรณ  ปยิะบุญ 

                      2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 4244, 4241 

คําอธบิาย : 
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจัย และการให้
ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทําโครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชีท้ี่สําคัญอย่างหนึง่ที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิจัยคือ จํานวนโครงงาน
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่ได้รบัความร่วมมือจากนักวทิยาศาสตร์พี่เล้ียงจากหน่วยงานวจิัยภายนอก 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําปงีบประมาณ 2555 ความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชี้วดันี้   พจิารณาจากจํานวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์
พี่เล้ียงจากหน่วยงานวิจยัภายนอก 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนโครงงานวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวทิยาศาสตร์พี่
เล้ียงจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งส้ิน 42 โครงงาน  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจาก 

               หน่วยงานภายนอก จํานวน 20 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจาก 

               หน่วยงานภายนอก จํานวน 25 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวทิยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจาก 

               หน่วยงานภายนอก จํานวน 30 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจาก 

               หน่วยงานภายนอก จํานวน 35 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจาก 

               หน่วยงานภายนอก จํานวน 40 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับการทําโครงงานในหน่วยงานวิจัย 
2. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยทีห่น่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดาํเนินการอยู่ใหน้ักเรยีนทราบ 
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนและของนักวิจัยใน

หน่วยงานวิจัยนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
4. โรงเรียนส่งหนงัสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ 
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การวจิัยทางวทิยาศาสตร์และทําโครงงาน ติดตามการเข้าฝึกประสบการณ์การ

วิจัยทางวทิยาศาสตร์และทําโครงงานในหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

มีหน่วยงานวิจัยจํานวนมากที่สะดวกต่อการเดินทางไปและกลับ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนักวิจัยของหน่วยงานวิจัยยินดีที่จะรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

1. ในการประสานเพ่ือให้เกดิความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พีเ่ล้ียงจากหน่วยงานวิจัยภายนอกน้ัน ค่อนข้างมี
อุปสรรคเน่ืองจากหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตรท์ี่นักเรียนสนใจน้ัน จะต้องสอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจ
ของนักวทิยาศาสตร์พี่เล้ียงในศูนย์วิจัยจงึจะไดร้ับความอนุเคราะห์ 

2. เมื่อนักเรียนไดร้บัอนุญาตให้เข้าไปทําโครงงานวทิยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงในศูนย์วจิัย วันเวลาที่
นักเรยีนจะออกไปในศูนย์วิจัยนัน้ อาจะไม่สอดคล้องกับวันว่างของเครื่องมือทีน่ักเรยีนต้องการใช้งานเพื่อวิจัย 

3. เวลาในการเดินทางไปศูนย์วจิัย ใช้ค่อนข้างมากเนื่องจากรถตดิหรือเกิดจากฝนตกทําให้มีปัญหาในการเดินทาง 
4. นักเรยีนมีความกังวลใจเรื่องการเรยีนในช้ันเรียนเม่ือถงึเวลาใกล้การสอบกลางภาค และปลายภาคนักเรียนจะ

จัดสรรและบริหารเวลาได้ไม่ดีนกัจึงทําให้เกดิความไม่ต่อเนื่องในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ์
หมายเหต ุ: 

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์กับศูนย์วิจัย/ห้องวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและพร้อมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.9.1 :  

1.9.1.1 สรุปจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียนมหดิลวิทยานุสรณท์ี่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียง
จากหน่วยงานภายนอก ประจําปีการศึกษา 2555 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.9.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรยีนที่ไดร้ับความร่วมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพ์ี่เล้ียงจากหน่วย
งานวิจัยภายนอก 

4 42 
โครงงาน 

5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 1.9  ผลสําเร็จของการส่งเสริม ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 
                    มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน  

  1.9.2   ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวทิยาศาสตร์ วิจยัและได้รบัผลการประเมนิจากหน่วย 
                              งานวจิัยในระดับดีขึ้นไป 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :  1. นางสาวอรวรรณ  ปยิะบุญ 

                      2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 4244, 4241 

คําอธบิาย : 
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมรีะบบที่ดีจําเป็นต้องไดร้ับการพฒันาจากบุคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรยีนได้เปิดโอกาสให้นกัเรยีนสามารถเลือกทาํโครงงาน งานวิจัยรว่มกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวจิัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหนว่ยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน
เช่น การเป็นทีป่รึกษาในการทาํโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวทิยาศาสตร์ การใหทุ้นวิจยั และการให้
ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทําโครงงานของนักเรยีน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์ประจําปีงบประมาณ 2555 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวจิัยในระดับดีขึ้นไป 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
          ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร ์วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วย 
งานวิจัยในระดบัดีขึ้นไป มีผลการประเมินเฉล่ียเท่ากับ 3.60 (ในระดับ 1-4 คือ 4 หมายถึง ดีมาก, 3 หมายถึงด,ี 2 
หมายถงึ พอใช้ , 1 หมายถงึ ควรปรับปรุง)  คิดเป็นร้อยละ 90  
          แบบประเมิน ประกอบด้วย 8 รายการ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหา
3) ความมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร 5)  ความมีวินัยในตนเอง 
6) ความสามารถในการวางแผนและบริหารเวลา 7) การมีมนษุยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
8) ความมีแววในการเป็นนกัวิจยัในอนาคต  
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อร้อยละ 7๐ ของนักเรียนที่เขา้ร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
               จากหน่วยงานวิจยัในระดับดขีึ้นไป 

 2 คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของนักเรียนที่เขา้ร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
               จากหน่วยงานวิจยัในระดับดขีึ้นไป 

 3 คะแนน   เมื่อร้อยละ 8๐ ของนักเรียนที่เขา้ร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
               จากหน่วยงานวิจยัในระดับดขีึ้นไป 

 4 คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เขา้ร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
               จากหน่วยงานวิจยัในระดับดขีึ้นไป 

 5 คะแนน   เมื่อร้อยละ 9๐ ของนักเรียนที่เขา้ร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมิน 
               จากหน่วยงานวิจยัในระดับดขีึ้นไป 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ :  
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับการทําโครงงานในหน่วยงานวิจัย 
2. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยทีห่น่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดาํเนินการอยู่ใหน้ักเรยีนทราบ 
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนและของนักวิจัยใน

หน่วยงานวิจัยนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
4. โรงเรียนส่งหนงัสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ 
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การวจิัยทางวทิยาศาสตร์และทําโครงงาน ติดตามการเข้าฝึกประสบการณ์การ

วิจัยทางวทิยาศาสตร์และทําโครงงานในหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

           นักวิทยาศาสตร์พี่เล้ียงในศูนย์วจิัยไดใ้ห้ความรว่มมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ในการอนุเคราะห์ให้นกัเรียนเข้า
ขอรับคําปรึกษาในเรือ่งการทําโครงงานวทิยาศาสตร์ หรืออนญุาตให้นกัเรียนเข้าไปฝึกประสบการณ์ในศูนยว์ิจัยและให้
โอกาสในการใช้เครื่องมอืและอุปกรณต์่างๆจํานวนมาก 
 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

1. ในการประเมินนักเรยีนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยมีอุปสรรคในเรื่องเวลาที่
นักวิทยาศาสตรไ์ด้เห็นพฤติกรรมนักเรยีนในระยะเวลาส้ันหรืออาจจะไม่ต่อเนือ่งจงึอาจจะประเมินได้ยาก 

2. ช่วงเวลาที่ให้นกัวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยทําแบบประเมินประมาณ 15 วัน อาจเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตรใ์น
ศูนย์วิจัยติดภารกิจ โรงเรียนจงึได้รับแบบประเมินส่งคืนไม่ครบทุกคน 

เงื่อนไข : 
๑. ผู้ประเมินคือหน่วยงานวจิัย/ศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปเข้ารว่มทําโครงงานวิทยาศาสตร ์

 
หลกัฐานอ้างองิหมายเลข 1.9.2 : 

1.9.2.1 ผลการประเมินของนักเรียนโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 ประเมินโดยนักวทิยาศาสตร์พี่เล้ียงในศูนย์วิจัย 

1.9.2.2 ตัวอย่างแบบประเมินนักเรยีนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ์

1.9.2.3 ศูนย์วิจัย/หน่วยงานวิจัย ที่นักเรยีนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.9.2  ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมทํา 
          โครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
          ได้รับผลการประเมินจากหน่วย 
          งานวิจยัในระดับดีขึ้นไป 

5 ร้อยละ 90 5.0000 0.25000 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที่  1.10  ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บรกิารกับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง  
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ ์

โทรศัพท์ :  0-2849-7083 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 2158 

คําอธบิาย : 
ตามเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ พ.ศ. ๒๕๔3 กล่าวไว้อยา่ง

ชัดเจนทีใ่ห้โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ใหเ้ป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรยีนการสอนให้มีความ
เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน 

 โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุน
ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้สามารถจดัการเรยีนการสอนนกัเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ซึง่เป็นนักเรียนห้องพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกว่าเป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรเ์ช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ เพื่อให้สามารถ
ยกระดับหรือพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

 ผลสําเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ วัดได้จากผลสําเร็จของ
โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ  ที่สามารถนําหลักสูตร หรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กบันักเรยีนห้องเรียนวทิยาศาสตร์ของโรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งได้เป็น
อย่างด ี

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ  2555   ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พจิารณาจากร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัยทัง้ 12 แห่ง 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน : 

โรงเรียนได้ว่าจ้างสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษา
ทําหน้าที่ประเมินผลสําเร็จในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  ผลปรากฏว่าได้คะแนนร้อยละ 
91.67 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของผลสําเรจ็ในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่  
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของผลสําเรจ็ในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่ 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80 ของผลสําเรจ็ในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่ 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของผลสําเรจ็ในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่ 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 90 ของผลสําเรจ็ในการให้บรกิารกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แหง่ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

1.10   ร้อยละของผลสําเรจ็ในการให้บรกิาร 
          กับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
          12 แห่ง  

4 ร้อยละ 91.67 5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ครูและนักเรียนเข้ารว่มนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ในงาน The 7th International Student Science Fair 

2011 ณ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. ครูและนักเรียนร่วมนําเสนอโครงงานของนักเรยีนจากกลุ่มโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ในงาน MWITS 

Science Fair 2012  
3. รองผู้อํานวยการและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ ่
4. ดําเนินการการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเขา้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรก ปีการศึกษา 2555 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่งานวิจัย  สาขาชีววิทยา 
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ SAS Curriculum Pathway สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ 
7. จัดอบรมปฏิบัตกิาร  ICT ในการผลิตส่ือการเรยีนการสอน 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ 2/2554 และภาคเรียนที่ 1/2555 
9. จัดส่งคุณสมบัตแิละรายการอุปกรณห์้องปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์  เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วิทยาลัยนําไปใช้สร้างห้องปฏิบตัิการ 
10. จัดส่งเอกสารต้นแบบการจัดทาํระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
11. จัดส่งแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัย่อรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนนักเรยีนหอ้งวทิยาศาสตรร์่วมกัน 
12. จัดส่งส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ใช้ในการอบรมครูหรอืการสอนนกัเรยีน 
13. จัดส่งคู่มือการศึกษาตอ่ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปละคู่มือทุนการศึกษา 
14. ประสานโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) เพื่อขอบริจาคหนังสือแบบเรียน

ภาษาอังกฤษ และจัดส่งใหก้ับโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 
15. จัดทําแนวทางการคัดเลือกนกัเรียนเข้าเรยีนในโรงเรียนวทิยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านวทิยาศาสตร ์
16. ให้คําแนะนําและดูงานระบบหอพักของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
17. ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบของกระทรวงฯ และผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ไป

ตรวจสอบภายในการใช้จ่ายงบประมาณและให้คําแนะนําการใช้งบประมาณ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

1. ความแตกต่างของระบบการทํางานของหน่วยงานราชการกับองค์การมหาชน 
2. การโยกย้ายผู้บริหารและครูบ่อยครั้ง  ทําใหเ้กดิความไม่ต่อเนือ่งในการดําเนนิการ 
3. หน่วยงานหลักหลายหน่วยงานมีการจดัประชุม/อบรม/สัมมนา ให้กับผู้บริหาร/ครูในกลุ่มเดียวกัน  ในชว่งเวลา

เดียวกัน   
4. การกระจายของที่ตัง้โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ 12 แห่ง  ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดําเนนิการ 
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ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ : 
โรงเรียนให้ผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลสําเร็จ 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.10 : 
1.10.1  รายงานผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 

 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 2.1  ร้อยละความพึงพอใจของนกัเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรยีน 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ์ ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล :   นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศพัท ์: 0-2849-7155 

คําอธบิาย : 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม  ธรรมาภิบาล  

และการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์สําคัญประการหน่ึง คือ  การสร้างจติสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ให้ยดึม่ันในหลักศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม  
เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัตริาชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้กําหนดให้มกีารสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บรกิารของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเกีย่วกับคุณภาพการให้บรกิาร   

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  องค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความ 
พึงพอใจของนกัเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรยีน  ซึ่งงานบริการที่นกัเรยีนและผู้ปกครองไดร้บับริการ
โดยตรงต้ังแตข่ัน้ตอนแรกถึงขัน้ตอนสุดท้าย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจ  ด้วยวธิีการสัมภาษณ์และ/
หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  สําหรับประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการสํารวจ  ประกอบด้วย 

(1) ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจดา้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจดา้นส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน  ระหว่างเดอืนพฤษภาคม  -  เดือนกนัยายน  ๒๕๕5  และนําผลการประเมินไป
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณใ์นด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ 2555  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีตอ่งานบรกิารของโรงเรียน 

 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

จากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นของนักเรยีนและผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2555  โดยได้ดําเนินการจ้าง รศ.ดร. สมสรรญ์ก  วงษ์อยู่น้อย  และคณะวิจัย เป็น
ผู้สํารวจความพึงพอใจ ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมาก .คิดเป็นร้อยละ 85.71   

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของนกัเรยีนและผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน  
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของนกัเรยีนและผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของนกัเรยีนและผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของนกัเรยีนและผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของนกัเรยีนและผู้ปกครองที่มีต่องานบรกิารของโรงเรยีน 

 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

 

 2.1  ร้อยละความพึงพอใจของนักเรยีน 
       และผู้ปกครองที่มีต่องานบริการ 
       ของโรงเรยีน 

10 ร้อยละ 85.71 4.1420 0.4142  

  
 

     

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
โรงเรียนดําเนินการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี    

ต่องานบริการของโรงเรยีน  โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
1. การสํารวจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ  

1.1  นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 และ 6  ปีการศึกษา 2555 
1.2  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5 และ 6  ปีการศึกษา 2555 

2.  ประเด็นหลักทีท่ําการสํารวจ ประกอบด้วย 
2.1  การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 

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

ระบบบริการวิชาการ หอ้งสมุด และศูนย์กีฬา 
2.2  การสํารวจความเช่ือมั่นเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการโดยให้ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

3 .  กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 5 เดอืน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน  2555 
4 .   การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ จากนักเรียนและผู้ปกครอง   
     นักเรยีน  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 – 6  ปีการศึกษา 2555 
5. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มนกัเรยีน คือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก     
      โดยใช้วิธกีารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
6. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน คือ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และผู้ปกครองเครือข่าย  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) 

7. การสรปุแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  
      มหิดลวิทยานุสรณ ์

เงื่อนไข : 
๑. โรงเรียนจัดหาองค์กรผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
- 

 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
คณะผู้วิจัยดําเนนิการส่งแบบสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ให้

ผู้ปกครองนักเรยีนทางไปรษณยี์  ได้รับแบบสํารวจกลับคืนจํานวนไม่มากนัก  ทั้งนี้  โรงเรียนได้เสนอแนะใหค้ณะผู้วิจัยมา
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ปกครองแล้ว  แต่คณะผู้วิจัยเห็นว่าผู้ปกครองจํานวนมากพักอาศัยอยู่ที่
ต่างจงัหวัด  การติดตอ่กันทางไปรษณยี์น่าจะสะดวกที่สุด   

ดังน้ัน  ในการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิารในครั้งต่อไป  ควรกําหนดให้คณะผู้วิจัยมาเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ปกครองโดยตรง  เช่น  วันศุกรท์ี่ผู้ปกครองมารับนักเรยีนกลับบ้าน  วันอาทิตย์ทีผู้่ปกครองมาส่งนักเรยีนกลับ
เข้าหอพักหรือวนัประชุมผู้ปกครอง  

 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.1 : 
         2.1.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 
 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 3.1  ร้อยละของนกัเรยีนที่ประเมนิความสอดคล้องของการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียน 
                     ในระดับด ี
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางอัจฉรา   เก่งบัญชา 

                     2. นางพวงรตัน์  อินทรฤทธ์ิ 
                     3. นายธันวา  สําราญศิลป์ 
                     4. นายชัยวฒัน์  เชื้อมั่ง 
                     5. นายเศวต  ภูภากรณ ์
                     6. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ 
                     7. นายพรมงคล  จิ้มล้ิม 
                     8. นางสมฤทยั  แก้วบุญ 
                     9. นางสุพรรณี  เชื้อนุ่น 

โทรศัพท์ :  0-2849-7255 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 6265, 3178, 5181,  
              4227, 3154, 6270, 4210, 4241, 5197 

คําอธบิาย : 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรยีนใหร้กัการเรยีนรู้ รักการอ่าน  

รักการเขียน และรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้นํา มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออก
กําลังกาย รู้จกัดูแลตนเองให้เขม้แข็งทัง้กายและใจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณข์องโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดังน้ี  

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มวีินัยในตนเอง ปฏิบัตติามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถอื  
มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นํา 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซ้ึงเทียบมาตรฐาน
โลกในระดับเดยีวกัน 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจติวิญญาณของความเป็นนักวจิัย นักประดษิฐ์ นกัคิดค้นและนักพัฒนาที่ดดี้าน
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกนั 

4. รักการเรียนรู้ รกัการอ่าน รกัการเขยีน รกัการค้นคว้าอย่างเปน็ระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถ
บูรณาการความรู้ได ้

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐาน
โลกในระดับเดยีวกัน 

6. มีจิตสํานึกในเกยีรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมขุ 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดงีามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบตอ่สังคมต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนือ่ง 

9. มีสุขภาพอนามยัที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จกัดูแลตนเองให้เข้มแขง็ทัง้กายและใจ 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจยัชั้นนําของนานาประเทศ (World Class) และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต
ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดํารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน  

โรงเรียนจงึได้จดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดงันี ้
 ๑. การศึกษาดงูานนอกสถานที ่
    ๑.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ๑.๒ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคด ี
 ๒. การฟังบรรยาย 
  ๒.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  ๒.๒ ด้านการพฒันาบุคลลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ ์
  ๒.๓ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตร ี
 ๓. อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให้ จํานวน ๕๐ ชื่อเรื่อง 
 ๔. พบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
 ๕. ค่ายวิชาการ 
 ๖. ค่ายปฏิบัติธรรม 
 ๗. กิจกรรมชุมนุม 
 ๘. การออกกําลังกายและเล่นกฬีา 
 ๙. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 

๑๐. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ 2555  ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของนกัเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับ
อุดมการณ์ของโรงเรียนในระดบัดี 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่กับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗0 

2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกับอุดมการณ์
ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.00 

3. กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให้ 50 ชื่อเรื่อง : ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของการจัดกิจกรรมการอ่านกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ 

4. กิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดการพบ
ครูที่ปรึกษาหลังเขา้แถวเคารพธงชาติกับอดุมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.00 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

5. กิจกรรมค่ายวิชาการ : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๙ 

6. กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมกับ
อุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ 

7. กิจกรรมชุมนุม : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมชุมนุมกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔0 

8. กิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬา : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและ
เล่นกีฬากับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.00 

9. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ 

10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม : ผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ 

จากผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 60  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                 กบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 65  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                 กบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                 กบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                 กบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80  ของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

                 กบัอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับด ี
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

 

 3.1  ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความ
สอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกบัอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี 

2 ร้อยละ 88.32 5.0000 0.1000  

  
 

     

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
๑. กจิกรรมการศกึษาดูงานนอกสถานที่ มีการจดัศึกษาดงูานนอกสถานที่ รวม ๔ ครั้ง ๘๒ สถานที ่เป็นการดงูานด้าน

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๖ สถานที่ เป็นการดูงานด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 
และโบราณคดี ๒๖ สถานที่ เปน็จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน ๑,๖๗๗ คน นักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับอดุมการณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๗๐ 

๒. กจิกรรมการบรรยายพิเศษ มกีารจัดฟงับรรยายพิเศษตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕ ครั้ง โดยแต่
ละครั้งเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนกัเรยีนระดับ ม.๔-๖ ประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมบรรยายพิเศษกับอุดมการณข์องโรงเรยีนในระดับดีขึน้ไป ร้อยละ ๘๙.00   

๓. กจิกรรมการอ่านหนงัสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให ้๕๐ ชื่อเร่ือง ครทูี่ปรกึษากํากับให้นักเรียนอ่านหนังสือ
และให้เป็นไปตามสัดส่วนของเวลา และเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรยีนระดับ ม.๔-๖ จํานวน 
๗๕ คน นักเรียนประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการอ่านกับอุดมการณข์องโรงเรยีนในระดับดีขึน้ไป
ร้อยละ ๘๑.๓๓ 

๔. กจิกรรมการพบครูทีป่รึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาต ิ มกีารจัดกิจกรรมพบครูที่ปรกึษาหลังเข้าแถวเคารพธง
ชาติ เวลา ๗.๓๐ -๗.๕๕ น. ของทกุวันจันทร-์ศุกร์ โดยมีการบันทึกในสมุดบันทึกการเรียนการสอนและกิจกรรม 
โฮมรูมเพื่อนําส่งงานวิชาการทกุวันศุกร์ก่อน ๑๗.๐๐ น. และเก็บขอ้มูลโดยการให้นกัเรียนประเมินความคิดเห็นที่มี
ต่อครูที่ปรึกษาทุกภาคเรยีนใน http://aem.mwit.ac.th  พบว่า นักเรียนประเมินความสอดคล้องของการจัดการ
พบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดขีึน้ไป ร้อยละ ๙๓.00 

๕. กจิกรรมค่ายวชิาการ ดําเนินการจัดค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มถิุนายน  ๒๕๕๕ จํานวนทั้งหมด ๖  
ค่ายย่อย  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๖๑ คน  คร ู๓๗  คน นักเรยีนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดขีึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๔๙ 

๖. กจิกรรมค่ายปฏบิัตธิรรม ดําเนินจัดค่ายปฏิบัติธรรม “แสงธรรมนําชีวิต” ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ  
พุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม มนีักเรยีนร่วมกิจกรรมทัง้หมด ๒๔๑ คน  เป็นนกัเรยีน ม.๔ จํานวน ๒๔๐ คน  ม.๕ 
จํานวน ๑ คน ครู ๑๗  คน นักเรยีนที่ประเมนิความสอดคล้องของการจดักจิกรรมค่ายปฏิบัติธรรมกับอดุมการณ์
ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ ๘๙.๙๒ 

๗. กิจกรรมชุมนุม เปิดชุมนุมทั้งสิ้น ๑๔๓ ชุมนุม แบ่งเป็นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ มี ๖๘ ชุมนุม  มีนักเรียนเข้าร่วม
จํานวน  ๑,๕๕๖ คน และภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ มี ๗๕ ชุมนุม  นักเรียนเข้าร่วมจํานวน  ๑,๗๑๗ คน นักเรียน
ที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมชุมนุมกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๙.๔0 

๘. กจิกรรมออกกาํลังกายและเลน่กีฬา มกีารจัดเวลาให้นกัเรยีนออกกําลังกายและเล่นกีฬา ทกุวัน เวลา ๑๖.๐๐-
๒๐.๐๐ น. ของทุกวันจันทร-์ อาทิตย์ โดยมีกรรมการดูแลสนามกีฬาและศูนย์กีฬา และให้นกัเรียนบันทึกลงในสมุด
บันทึกกิจกรรมผู้เรียน นอกจากน้ีทางสาขาวิชาพลานามัยจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกภาคเรียน และ
จัดกิจกรรมกฬีาสีทุกปีงบประมาณ และเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรยีนระดับ ม.๔-๖ จํานวน 
๓๐๐ คน นักเรยีนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬากบัอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ ๘๗.๐๐ 

๙. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ใหแ้กโ่รงเรียน จัดให้นักเรียนสามารถบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนได้ตลอดเม่ือมี
โอกาส และให้นักเรยีนบันทกึลงในสมุดบันทกึกิจกรรมผู้เรยีน แต่จะมีกรรมการเป็นผู้รับรอง จากการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับ ม.๔-๖ จํานวน ๓๐๐ คน นักเรียนที่ประเมินความสอดคล้อง
ของการจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดขีึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๖๐ 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

๑๐. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ใหแ้กชุ่มชนและสงัคม จัดในรูปแบบค่ายบําเพ็ญประโยชน์ ในปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการดําเนินการจัดค่าย ๒๕๕๕ ลักษณะค่าย“พี่ช่วยน้อง”  และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ดําเนินการลักษณะ
งาน : คณะกรรมการจดัค่ายฝ่ายนักเรียน ระดบั ม. ๔ – ๖  อาสาสมัครจัดค่ายทั้งหมด ๒๙๙ คน รวมทัง้หมด ๑๒ 
ค่าย เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส และโรงเรียนในจังหวดันครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จัดในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและสังคมกับอุดมการณข์องโรงเรยีนในระดับดีขึน้ไป ร้อยละ ๘๘.๖๐ 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
       นักเรยีนทกุคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทกุกจิกรรมตามเกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒    
 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมยงัไม่ได้จดัทําแบบประเมนิเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับอุดมการณข์อง

โรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมยงัไม่สามารถดําเนินการไดภ้ายใน ๖ เดือนแรก (ต.ค. - ธ.ค. 54) เนื่องจาก

เหตุการณ์อทุกภัย 
๓. นักเรยีนต้องปฏิบัติกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้สําเรจ็ตามหลักสูตร แต่เวลามีจํากดั ดงันั้น อาจต้องประชุม

กรรมการเพื่อบรูณาการกจิกรรม 
๔. สําหรับกิจกรรมที่ต้องดําเนินการนอกสถานที่มค่ีาใช้จ่ายเรื่องค่าอาหาร การเดนิทาง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และทีพ่ัก 

มีการบริหารจัดการกับการใช้งบประมาณที่ยุง่ยากพอสมควร เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข ๓.๑ : 
        ๓.๑.๑ รายงานสรุปความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 3.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤตติามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาํหนดในระดับดีขึ้นไป 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นายสมศักดิ์  ทองช่วย 

                     2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ 
                     3. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ 
                     4. นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล 
                     5. นางสาวนลิน  นทีวัฒนา 

โทรศัพท์ :  0-2849-7255 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 6295, 2111, 6270,  
              6258, 3175 

คําอธบิาย : 
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมของนักเรยีนโดยจุดมุง่หมาย

สําคัญของการวดัและการประเมินผลการเรยีนรู้ คือ การหาคําตอบว่าผู้เรยีนมคีวามก้าวหน้าดา้นความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ
ต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อนัเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนหรือ 
ไม่เพียงใด การวัดและประเมินผลต้องใช้วธิทีี่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนแล้ว 
กระบวนการวดัและการประเมนิผลต้องดําเนินการอย่างตอ่เนือ่งควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยตลอด โดย
ประเมินจากพฤติกรรมทัว่ไป พฤติกรรมการเรยีน พฤตกิรรมระหว่างการเข้ารว่มกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัตงิาน 
ผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน และอื่นๆ  เพื่อให้นกัเรยีนทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะไดท้ราบ
ระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนด้วย  หัวข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี ้

๑. ความขยันหมั่นเพียร 
๒. ความสามารถในการเรียนรู ้
๓. ความมีวินัยในตนเอง 
๔. ความรับผิดชอบ 
๕. ความมีมนุษยสัมพันธ ์
๖. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๗. ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
๘. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
๙. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
๑๐. ความสามารถในการตดัสินใจ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจาํปีงบประมาณ 2555  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนดใน
ระดับดีขึ้นไป 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   

จากการประมวลผลด้วยระบบ MIS ตามหัวข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครูผู้สอนและครูที่
ปรึกษาประจําชั้นในภาคเรียนที่ 2/2554 นั้น ผลปรากฎว่านักเรียนร้อยละ 98.74 มีผลการประเมินความประพฤติตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ  65  ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนด 

                ในระดับขึ้นไป 
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ  70  ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนด 

                ในระดับขึ้นไป 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ  75  ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนด 

                ในระดับขึ้นไป 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ  80  ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนด 

                ในระดับขึ้นไป 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ  85  ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรยีนกําหนด 

                ในระดับขึ้นไป 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

 

 3.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินความประพฤตติามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป 

4 ร้อยละ 98.74 5.0000 0.2000  

  
 

     

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ทําการสอนในภาคเรยีนที่ 2/2554 ทุกระดับช้ันและครูที่ปรกึษาประจําชั้น ม.4 - ม.6  

ทุกคนในภาคเรยีนที่ 2/2554 ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวขอ้ที่โรงเรยีนกําหนด 10 ข้อข้างต้นผ่าน
ระบบ MIS  

2. นําข้อมูลทีร่ายงานผลจากระบบ MIS ที่เป็นการรายงานผลเปน็รายบุคคลมาประมวลผลเป็นค่าเฉล่ียของนกัเรียน
ทั้งหมดในแต่ละรายหัวข้อ 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
1. โรงเรียนมีนโยบายการดูแลพฤติกรรมนักเรียนทีเ่หมาะสม ในอตัราส่วนครู 1 คน / นักเรียน 12 คน 
2. โรงเรียนมีระบบติดตามดูแลนกัเรยีน ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนและการประมวลผลการประเมิน

พฤตกิรรมนักเรยีนจากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจําชั้นทกุระดับช้ันที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบเช่ือถือได้
ในระบบ MIS 

3. โรงเรียนมีระบบการกํากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินพฤติกรรมนักเรียนจงึสามารถประมวลผล
การปฏิบัตงิานได้เป็นอย่างดีและตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 

4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานการใช้งานระบบ MIS ทั้งครูผู้สอน ครูที่ปรกึษาประจําชั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการท่ี
รับผิดชอบระบบ MIS 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
- 

 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

หมายเหต ุ: 
        กําหนดเกณฑ์การประเมินความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้าน 

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

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.2 : 
3.2.1 เอกสารรายงานการประมวลผลจากฝ่ายวิชาการ 
3.2.2 เอกสารสรุปและรายงานผลข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 3.2 

 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 3.3  ร้อยละของการเบกิจ่ายตามแผนการใช้เงนิ 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน 

                     2. นางกรรณกิา  แก้วมะเริง 
                     3. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 

โทรศัพท์ :  0-2849-7132 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 2126, 2126, 2128 

คําอธบิาย : 
การพิจารณาร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับ
แผนการจ่ายเงินที่สาขาวิชา/ฝ่าย/กิจกรรมต่างๆ ได้รับการจัดสรร โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินทีไ่ด้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการองค์การมหาชน ไม่
รวมงบสํารองทัว่ไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ยกเว้น กรณีที่
โรงเรียนนําเงินงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดได้มาใช้จ่ายในกจิกรรมอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นั้นๆ จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ 2555  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 
ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
งบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิาก คกก. ในปีงบประมาณ 2555              = 366,438,000.00 บาท 
 งบประมาณ งบสํารองทั่วไป     =   18,000,000.00 บาท 
 งบประมาณ งบสํารองทั่วไปทีใ่ช้จ่ายในรอบ 12 เดือน   =     2,268,869.93 บาท 
ดังน้ัน  งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนที่ได้รับอนุมัติจาก คกก. ในปงีบประมาณ 2555 ที่นํามาคํานวณ 

ตามสูตร ตามตวัชี้วัดที่ 3.3    =   350,706,869.93  บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน            =   289,089,607.08  บาท 
 

 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน  =   x100
9.93350,706,86
7.08289,089,60  

       =    82.43% 
จากผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ตุลาคม 

2554-30 กันยายน 2555) ซึ่งดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ รวมทั้งส้ิน 59,617,262.85 
บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน จํานวนเงิน 973,295.40 บาท 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ส่ือและการจัดการเรียน 

การสอน 
จํานวนเงิน 122,876.55 บาท 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเงิน 2,543,069.22 บาท 
4. กิจกรรมฝ่ายวิชาการ จํานวนเงิน 482,127.43 บาท 
5. กิจกรรมฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ จํานวนเงิน 100,574.76 บาท 
6. กิจกรรมฝ่ายอํานวยการ จํานวนเงิน 3,710,743.64 บาท 
7. กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ จํานวนเงิน 1,728,584.07 บาท 
8. กิจกรรมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนเงิน 1,222,317.51 บาท 
9. กิจกรรมฝ่ายคลังและพัสดุ จํานวนเงิน 23,973.71 บาท 
10.  กิจกรรมฝ่ายกจิการหอพกั จํานวนเงิน 1,771,803.12 บาท 
11.  กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน จํานวนเงิน 15,258.59 บาท 
12.  กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก จํานวนเงิน 11,902,088.35 บาท 
13.  ค่าสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 2,299,357.50 บาท 
14.  กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน 

 ของเจ้าหน้าที ่
จํานวนเงิน 1,629,974.00 บาท 

15.  กิจกรรมค่าใชจ้่ายบุคลากร จํานวนเงิน 19,381,230.40 บาท 
16. ทุนการศึกษา จํานวนเงิน 396,000.00 บาท 
17.  กิจกรรมสร้างครูอนาคต จํานวนเงิน 1,714,070.90 บาท 
18.  กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  

 และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
จํานวนเงิน 1,802,260.35 บาท 

19.  กิจกรรมสนับสนุนห้องวทิยาศาสตร์ ร.ร. จุฬาภรณ- 
 ราชวิทยาลัย 

จํานวนเงิน 5,784,097.93 บาท 

20.  กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณติศาสตร์  
 และวิทยาศาสตร ์

จํานวนเงิน 471,350.83 บาท 

21.  ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวจิัยวทิยาศาสตร ์ จํานวนเงิน 727,488.01 บาท 
22.  การตดิตั้งระบบรักษาความปลอดภัย จํานวนเงิน 120,822.13 บาท 
23.  การจดัทําหอ้งปฏิบัติการคหกรรมศาสตร ์ จํานวนเงิน 49,197.76 บาท 
24.  ปรับปรงุระบบไฟฟ้าและบําบัดสารเคม ี จํานวนเงิน 203,030.00 บาท 
25.  ปรับปรงุอาคารสถานที ่ จํานวนเงิน 12,659.88 บาท 
26.  ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวนเงิน 7,925.20 บาท 
27.  โครงกา พัฒนาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนเงิน 420,068.28 บาท 
28.  ปรับปรงุอาคารสถานทีท่ั่วไป จํานวนเงิน           1,017.33 บาท 

รวม จํานวนเงนิ 59,617,262.85 บาท 
 

∴ งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนที่ได้รับอนุมัติจาก คกก. ในปีงบประมาณ 2555 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวช้ีวัดที่ 3.3 
กรณีมีเงินงบประมาณที่ประหยัดได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ 
= 291,089,607.08 บาท (350,706,869.93 – 59,617,262.85) 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน  = x100
7.08291,089,60
7.08289,089,60  

      = 99.31 % 
 
หมายเหตุ  การออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับควบคุมดูแลการเข้าออกอาคารหอพัก  
              ได้ดาํเนินการหาผู้รบัจ้างตามระเบยีบพัสดุฯ ซึ่งผู้เสนอราคาเสนอข้อกําหนดไม่ตรงกับ TOR  
              จึงยกเลิกการจดัหาโดยขอกันเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี จาํนวน 2,000,000 บาท เพื่อดําเนินการ 
              หาผู้รับจ้างใหม่ต่อไป 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 80 
 2  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 85 
 3  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 90 
 4  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 95 
 5  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน เป็นร้อยละ 100 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

 

 3.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้เงิน 

 

2 99.31 4.8620 0.0972  

  
 

     

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
เมื่อสาขาวิชา/ฝ่ายต่างๆ บันทึกขออนุมัตวิงเงินค่าใช้จ่ายเพือ่ดาํเนินงานต่างๆ หรือขออนุมัตเิพื่อจัดซื้อจัดจ้าง  

จะมีการผูกพันวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหท้ราบว่า มเีงินงบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนินงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จ
ส้ินมีการขอเบิกเงินตามวงเงินทีไ่ด้มีการใช้จ่ายจริงจะทําการบนัทึกรายจ่ายจรงิและยกเลิกการผูกพันที่บันทกึไว้ 

 
ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 

ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรยีนให้ความสําคัญในการตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่สาขาวิชา/ฝ่ายต่างๆ ได้รับและ
มีการเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

 
อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 

๑. โรงเรียนไม่มีเจา้หน้าที่ดําเนินการจัดทํารูปแบบรายการเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือปรับปรงุรายการงานกอ่สรา้ง
โดยตรง โรงเรียนต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวศิวกร และสถาปนิกมาเป็นที่ปรึกษาในการจดัทํา 

๒. งบประมาณที่ใช้ดําเนินงานบางกิจกรรมไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัติงานต้องมกีารขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เงื่อนไข :  เป็นไปตามหลักการ ดังนี ้
1. มาตรา 14 พระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาํหนดให้ “บรรดารายไดข้ององค์การมหาชน  

ไม่เป็นรายไดท้ีต่้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธงีบประมาณ” 
2. วัตถุประสงค์ของตวัชี้วัดเพือ่กระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลให้

องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงินรายได้ (ที่มีอยู)่ ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักให้บงัเกิดผล และลดการพ่ึงพางบประมาณในอนาคต 

3. แนวทางการประเมินผล กําหนดประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงนิอุดหนุน) และเงิน
รายไดข้ององค์การมหาชน โดยกําหนดน้ําหนกัร้อยละ 5 

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

5. กําหนดให้แผนการใช้จ่ายเงินครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงิน
รายได้ขององค์การมหาชน โดยแผนการใช้จ่ายเงินต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนก่อน
เริ่มดําเนินการ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.3 : 

         3.3.1 ข้อมูลการเบิกจ่ายและรายงานเคลื่อนไหวงบประมาณปีงบประมาณ 2555 
 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชีว้ัดที ่ 3.4  ระดับความสาํเร็จของการจดัทําตน้ทนุต่อหนว่ยผลผลิต 
ผูก้ํากบัดแูลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง 

                     2. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ์
                     3. นางโฉมยงค์  คงประดษิฐ ์

โทรศัพท์ :  0-2849-7132 โทรศพัท ์: 0-2849-7000 ตอ่ 2126, 2109, 2109 

คําอธบิาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต หมายถงึ การที่องค์การมหาชนสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักได้ 
ภารกิจหลักของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง คือ 1) ดําเนินการเรียนการสอนที่มุง่เน้นความเข้มข้นของ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรยีนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2) จัดทําหลักสูตรวิธกีารเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณก์ารเรยีนการสอนสําหรับใชใ้นโรงเรยีน 3) ดําเนินการและส่งเสริม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ 4) ให้บริการ
พิเศษทางด้านการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และตามเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดก้ําหนดให้โรงเรยีนเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะเดียวกันด้วย 

ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนได้กําหนดว่า 
โรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนและเพื่อเพิ่มและบ่มเพาะศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนจึงให้นักเรียนทุกคน
พักประจําที่โรงเรียนเพื่อสามารถพัฒนานักเรียนให้ได้สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  เมื่อวเิคราะห์ตามเงือ่นไขดงักล่าวแล้ว โรงเรียนได้แบ่งภารกิจออกเป็น 5 ภารกิจ ดงันี ้

 ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
 ภารกิจที่ 2 : การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเป็นโรงเรยีนประจํา 
 ภารกิจที่ 3 : การเป็นโรงเรยีนต้นแบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเป็นโรงเรยีนที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน 
ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ 2555  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ี พจิารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

ข้อมูลผลการดาํเนนิงาน :   
1. โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
2. คณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แยกตามภารกิจของโรงเรียน โดยแบ่งได้เป็น 5 ภารกิจหลัก 
3. โรงเรียนและคณะกรรมการได้พิจารณาจัดทําฐานข้อมูลและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตตามภารกิจของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. สรุปผลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแต่ละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2553 

รอบ 12 เดือน และปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554-30มิถุนายน 2555) 
5. ดําเนินการจัดส่งหนังสือรายงานผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

6. โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับการลดใช้พลังงานของโรงเรียน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและ
มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ 

7. โรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเงินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8. โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในปีงบประมาณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2556  

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

กําหนดเป็นระดบัขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดังนี ้
 

ระดับ 1 จัดทําฐานข้อมลูและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชกีลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้สํานัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 9 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (รอบ 9 เดือนแรก) ว่ามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พรอ้มทั้งวเิคราะห์ถงึสาเหตุของการเปล่ียนแปลง ลง
ดังกล่าว และจดัทํารายงานสรปุผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

เท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้
ในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

เท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดไวใ้น
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และมีการจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเป้าหมายที่
ชัดเจนเพือ่การเปรียบเทียบต่อไป 
 
 
 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

 

 3.4  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 

2 ระดับ 5 5.0000 0.1000  

  
 
 

     

คําชีแ้จงการปฏบิัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ําเนนิการ : 
1. โรงเรียนได้แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
2. คณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียน 
3. โรงเรียนและคณะกรรมการไดพ้ิจารณาจัดทําฐานข้อมูลและจัดทํารายงานสรุปผลการวเิคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตตามภารกิจของโรงเรียน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชกีลางกําหนด 

4. สรุปผลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแต่ละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 
2553 รอบ 12 เดือน และปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554-30มิถุนายน 2555) 

5. ดําเนินการจัดส่งหนังสือรายงานผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

6. โรงเรียนได้ดําเนินการจดัทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนนิงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับการลดใช้พลังงานของโรงเรยีน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบาย
และมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามบันทึกข้อความ ที่ 5196/55 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง
ระดับความสําเร็จของการจัดทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

7. โรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2555 และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามบันทึกข้อความ ที่ 6839/55 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2555 เรื่อง ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

8. โรงเรียนได้ดําเนินการจดัทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนนิงานในปงีบประมาณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2556 ตามบันทึกข้อความ ที่ 6839/55 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง ระดับความสําเร็จของ 
การจดัทําต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต 

ปัจจัยสนบัสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
ข้อมูลและบุคลากรของโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดทําต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

 

อุปสรรคตอ่การดําเนนิงาน : 
โรงเรียนยงัไม่สามารถเข้าถงึการคํานวณต้นทุนผลผลิตใน ระบบ GFMIS ของกรมบัญชกีลางได้ 

 
 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานขององคก์ารมหาชน 
(รายตัวชี้วดั) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

หมายเหต ุ: 
โรงเรียนได้จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้หยุดดําเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 จึงไม่มีฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนั้น จึงใช้หลักฐาน
ข้อมูลและบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.4 : 

3.4.1 คําส่ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจําปีงบประมาณ 2555 

3.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.3 สรุปการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแต่ละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

      ปีงบประมาณ 2552-2553 
3.4.4 สรุปผลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแต่ละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ปงีบประมาณ   

      2553 รอบ 12 เดือน และปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน (1 ตลุาคม 2554-30 มิถุนายน 
      2555) 

3.4.5 หนังสือที่ ศธ 55/917 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.6 หนังสือที่ ศธ 55/918 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.7 หนังสือที่ ศธ 55/919 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.8 บันทึกข้อความ ที่ 5196/55 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่องระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.9 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3.4.10 บันทึกข้อความ ที่ 6839/55 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.4.11 ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผน

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 

ก.พ.ร. 
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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ในที่ประชุมอย
ะเมนิและกําหน

ของคณะกรรม

       การประเมินผ

รงเรียนมหิดลวิทย

หารสูงสุด 2 ระ

งานประจําปีหรื
นภารกิจหลัก) 

้านภารกิจหลัก

าชน 

ยา่งเป็นทางการ
นดแนวทางปฏิ

มการ 

ผลการปฏิบัติงานข
ประจําปีงบประ

ยานุสรณ์ (องค์การ

น
(ร้

ะดับ) 

รอื
) 

ก) 

รโดย 
ฏิบัต ิ

ขององค์การมหาชน
ะมาณ พ.ศ. 255๕

รมหาชน)   - 65

น้ําหนัก 
ร้อยละ) 

10 

10 

15 

  

10 

10 

100 

น 
๕  
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สํานักงานคณะกรรม

เกณฑ์กา
 

1.1  ค
 (น

ผลการด

เห็นชอบ
กลยุทธห์

เอกสาร
1) 
2) 

 

1.2  บ
 ม

ผลการด

ได้แก่ หั
ควบคุมภ
โรงเรียน

การประ

ในการป

เอกสาร
1) 
2) 

ผลการด

เป็นประ
การดําเนิ
เหมาะส

มการพัฒนาระบบราชการ 

รประเมินที ่1

ณะกรรมการใ
น้ําหนกัร้อยละ

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

บแผนปฏิบัติงา
หลักในการดําเ

รหลกัฐานประก
สําเนารายงา
แผนการปฏิบ

บทบาทของคณ
มหาชน ที่สําคญั

1.2.1 มีกา

ดําเนนิงาน 
โรงเรียนไดแ้

ัวหน้าและผู้แท
ภายใน ประจํา
น 

ต่อมา โรงเรี
ะเมินผลการคว

โรงเรียนไดจ้ั
ประชุมครั้งที ่๘

รหลกัฐานประก
สําเนาคําส่ังโ
สําเนารายงา
-  ครั้งที่ 86

1.2.2 มีกา

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

ะธานอนกุรรมก
นินงานของโรง
สมเพียงพอของ

         

1 : บทบาทแล

ใหค้วามเห็นช
ะ 20)   

ารบริหารโรงเรี
านประจําปีงบป
เนินงานที่กําหน

กอบการประเม
านการประชุมค
บัตงิานและกรอ

ณะกรรมการใน
ญอย่างนอ้ยเป็

ารรายงานผลก

แตง่ตั้งคณะกรร
ทนทุกหนว่ยงา
าปี โดยมีหัวหน้

ยนได้แต่งตัง้คณ
วบคุมภายในขอ
จดัทาํรายงานแ
๘๖/๕/๒๕๕๕ 

กอบการประเม
โรงเรียนมหิดลวิ
นการประชุมค

6/5/2555  วั

ารรายงานผล

ารบริหารโรงเรี
การ  ทําหน้าที
งเรียน  (2) กํา
งระบบการควบ

                            

ะการปฏบิตัิ ห

ชอบแผนยทุธศ

รียน ฯ ในการป
ประมาณ พ.ศ.
นดไว้ในแผนป

มินผล  
คณะกรรมการบ
อบงบประมาณ

นการตดิตามแ
ปน็รายไตรมาส

การควบคุมภาย

รมการดําเนินก
านของโรงเรียน
นา้งานทุกงานข

ณะกรรมการส
องฝ่ายบรหิารด
และนาํเสนอตอ่
เมื่อวันที่ ๑๔ พ

มินผล  
วทิยานุสรณ์ที่ 
คณะกรรมการบ
วันที่ 14 พฤศจิ

ของการตรวจ

รียนฯ ได้แต่งตั้
ที ่(1) สอบทาน
กับดูแลระบบก
บคุมภายใน  แ

                            

หน้าที่ของคณะ

ศาสตร์ใหม่หรือ

ประชมุครั้งที ่7
. 2555 โดยใช
ฏิบัติงาน 4 ปี

บริหารฯ ครัง้ที
ณรายจ่าย ประ

และทบทวนคว
ส (น้ําหนกัร้อย

ยใน (น้ําหนักร้

การระบบการค
นเป็นผู้ดําเนนิก
ของโรงเรียนเป็

สอบทานการปร
ดําเนินการเปน็
อคณะกรรมการ
พฤศจิกายน ๒

 ๑๒๖/๒๕๕๕
บริหารฯ  
จกิายน 2555

จสอบภายใน (

ัง้คณะอนุกรรม
น ติดตาม และ
การตรวจสอบ

และเสนอแนะม

                            

โรงเรีย

ะกรรมการ (น้ํ

อทบทวนแผน

7๙/๕/255๔ 
ช้ประเด็นยุทธ
 พ.ศ. 2553-

ที่ 7๙/๕/255
ะจําปงีบประมา

วามเพียงพอข
ยละ 15)   

รอ้ยละ 3)   

ควบคุมภายในป
การ ตอ่มาไดแ้ต
ปนกรรมการเช่น

ระเมินผลการค
นไปย่างเที่ยงธร
รบริหารฯ เพือ่

๒๕๕๕ 

, ๓๓๗/๒๕๕๕

5 

(น้าํหนกัร้อยล

มการตรวจสอบ
ประเมินผลกา
ภายในของโรง
มาตรการควบคุ

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

น้าํหนกัร้อยละ 

นยุทธศาสตร์เดิ

 วันที่ ๑๔ กันย
ศาสตร์ ตัวชี้วดั
-2556 เป็นบร

5๔ วันที่ ๑๔ กั
าณ พ.ศ. 255

องระบบการบ

ประจําป ีซึ่งมอี
ต่งตั้งคณะกรรม
นกัน โดยให้จดั

ควบคุมภายใน 
รรม 
อพิจารณาให้ขอ้

๕ และ ๓๓๘/๒

ะ 3)   

บและประเมินผ
รปรับปรุงประ
งเรียน  สอบทา
คุมภายในที่มปีร

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

 80) 

ดมิภายในเวลา

ยายน 255๔  
ดและเป้าหมาย
รรทัดฐานในก

กนัยายน 255
5๕ 

บริหารจัดการอ

องค์ประกอบข
มการประเมิน
ดทํารายงานเส

 เพือ่ให้ความมั

อคิดเห็นและข้

๒๕๕๕   

ผล  โดยมีกรร
ะสิทธิภาพและป
านและพิจารณ
ระสิทธิผลต่อค

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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าทีก่ําหนด    

  ได้ให้ความ
ย ตลอดจน 
ารจัดทํา 

๔  

องคก์าร 

องกรรมการ
ผลการ

สนอต่อ

มั่นใจว่า  

้อเสนอแนะ 

มการบริหารฯ
ประสิทธิผล 

ณาความ
คณะ

 

ฯ 



สํานักงานคณะกรรม

กรรมกา
วิธีการล
คําส่ังฯ 

คณะอนุ
คณะกร

เอกสาร
1) 

2) 

3) 

ผลการด

ครั้งที่ ๘
ความเส่ี
คณะกร

พ.ค. 55
ประจําปี

เอกสาร
1) 
2) 
3) 

 

มการพัฒนาระบบราชการ 

ารบริหารฯ  (3
ลดความเสียหา
 แต่งตัง้คณะอน
คณะอนุกรรม

นกุรรมการฯ แล
รมการบริหาร

รหลกัฐานประก
สําเนาคําส่ังค
ตรวจสอบแล
สําเนารายงา
งบประมาณ 
สําเนารายงา
- ครั้งที่ ๘๐/
- ครั้งที่ ๘๒/
- ครั้งที่ ๘๓/
- ครั้งที่ ๘๕/

1.2.3 มีกา

ดําเนนิงาน  
โรงเรียนได้วเิ

๘๐/๑/๒๕๕๕ ว
ยงเพิ่มเติมด้วย
รมการบริหาร
พร้อมนี้  คณ

5 และครั้งที่ 8
ปงีบประมาณ พ

รหลกัฐานประก
ประเด็นความ
รายงานผลกา
สําเนารายงา
- ครั้งที่ ๘๐/
- ครั้งที่ ๘๒/
- ครั้งที่ ๘๓/
- ครั้งที่ 85/

         

3) ประเมนิระดั
ยจากความเส่ีย
นุกรรมการตรว
มการชุดดงักล่า
ละข้อคิดเห็นต
ฯ   

กอบการประเม
คณะกรรมการบ
ละประเมินผล 
นผลการตรวจ
 พ.ศ. 255๕  
นการประชุมค
/1/255๕  วัน
/3/255๕  วัน
/4/255๕  วัน
/6/255๕  วัน

ารรายงานผล

เคราะห์และจัด
วันที่ ๑๑ มกร
ย  โดยโรงเรยีน
ฯ ครั้งที ่๘๓/4

ณะกรรมการบริ
85/6/2555 ว
 พ.ศ. 2555 ต

กอบการประเม
มเส่ียง  ประจาํ
ารบริหารจัดกา
นการประชุมค
/1/255๕  วัน
/3/255๕  วัน
/4/255๕  วัน
/6/2555  วัน

                            

ดบัความเส่ียงใน
ยงทีอ่าจจะเกดิ
วจสอบและปร
าวได้มีการประ
ตา่ง ๆ ต่อคณะ

มินผล  
บริหารโรงเรียน
   
สอบของคณะ

  ที่เสนอต่อคณ
คณะกรรมการบ
นที่ 1๑ มกราค
นที่ 1๖ พฤษภ
นที ่๑๔ กรกฎา
นที ่๑๔ พฤศจิ

การบริหารคว

ดทําประเด็นคว
าคม ๒๕๕๕ ไ
นได้ดําเนินการ
4/255๕  วันท
ริหารฯ (ครัง้ที ่
 วันที่ 14 พ.ย.
ตามที่โรงเรยีนเ

มินผล 
าปงีบประมาณ
ารความเส่ียง  
คณะกรรมการบ
นที่ 1๑ มกราค
นที่ 1๖ พฤษภ
นที ่๑๔ กรกฎา
นที่ 12 กันยาย

                            

นการบริหารแ
ดขึ้นต่อคณะกร
ะเมินผล ) 
ะชุมเพื่อพิจารณ
กรรมการบริห

นมหิดลวิทยาน

อนกุรรมการต
ณะกรรมการบริ
บริหารฯ  
คม 255๕  (ไ
ภาคม 255๕  
าคม 255๕  (

จิกายน 255๕ 

วามเสี่ยง (น้ําห

วามเสี่ยง ประจ
ด้ให้ความเหน็ช
รปรับปรงุตามข
ที่ ๑๔ กรกฎาค
 80/1/2555
. 55)  ได้เหน็ช
เสนอด้วยแลว้ 

ณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ประจําปีงบปร
บริหารฯ  
คม 255๕  
ภาคม 255๕  
าคม 255๕  
ยน 2555 

                            

โรงเรีย

ละดําเนินงาน 
รรมการบริหาร

ณาดําเนินการด
หารฯ ทกุไตรมา

นุสรณ์ ที ่๘ / ๒

ตรวจสอบและป
หารฯ  

ตรมาสที่ 1  ปี
  (ไตรมาสที่ 2 
(ไตรมาสที ่3 ปี
 (ประจําปีงบป

หนกัร้อยละ 3

จําปงีบประมา
ชอบแล้ว พร้อ
ขอ้เสนอแนะขอ
คม 255๕ ได้

5 วันที่ 11 ม.ค
ชอบรายงานผล
 

 
ระมาณ พ.ศ. 2

   
 

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

  ตลอดจนเสน
รฯ  ฯลฯ (รายล

ดงักล่าวและเส
าสที่สอดคล้อง

 ๒๕๕๔ เรื่องแต

ประเมินผลแต่ล

ปงีบประมาณ พ
 ปีงบประมาณ 
 ปงีบประมาณ 
ประมาณ พ.ศ. 

)   

ณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มทั้งไดใ้หข้้อคิ
องคณะกรรมก
้เห็นชอบแล้ว 
ค. 55, ครั้งที ่8
ลการดําเนินงา

 255๕ 

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

นอแนะมาตรกา
ละเอียดเพิ่มเติ

สนอผลการดําเ
งกับกําหนดการ

ตง่ตัง้คณะอนุก

ละไตรมาส ปร

 พ.ศ. 255๕) 
ณ พ.ศ. 255๕)
 พ.ศ. 255๕) 
 255๕)  

๕ ซึ่งคณะกรร
คิดเห็นในการจั
การบริหารฯ แ
 
 82/3/2555
านการบริหารค

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   

 

ชน)   - 67 - 

ารป้องกันหรือ
ตมิตามสําเนา

เนินงานของ
รประชุมของ

กรรมการ

ระจําปี

 
) 
 

มการบริหาร 
ดัทาํประเด็น
ละ

5 วันที่ 16 
ความเส่ียง 



สํานักงานคณะกรรม

ผลการด

คราวกา
สารสนเ
คอมพิว
ยืนยันตัว

ด้านคณิ
พัฒนาผู้
หลักสูตร

รักษาระ
ระบบเท

เอกสาร
1) 
2) 

ผลการด

เป็นประ
ตามข้อบ

บุคคลตา

พ.ศ. 25

 

มการพัฒนาระบบราชการ 

1.2.4 มีกา

ดําเนนิงาน  
ในการบริหาร

ารประชมุครั้งที
เทศ” ของปีงบ
เตอร์ตัง้โต๊ะพร้
ัวตนบนระบบเ
โครงการพัฒ

ณิตศาสตร์และวิ
ผู้เรียน, โครงกา
รการจดัการเรี
โดยได้จดัสรร

ะบบเทคโนโลยสี
ทคโนโลยสีารสน

รหลกัฐานประก
สําเนาโครงก
สําเนารายงา
- ครั้งที่ ๗๙/
 

1.2.5 มีกา

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

ะธานอนกุรรมก
บงัคับโรงเรยีน
ในปีงบประม

ามที่คณะอนุก
1. การปรบั
2. การปรบั
3. การปรบั
4. การจ่าย
5. การพจิา

55๕ 
6. การพจิา

         

ารรายงานผล

รจดัการสารสน
ที่ ๗๙/๕/๒๕๕
ประมาณ ๒๕๕
ร้อมซอฟต์แวรลิ์
เครือข่ายของโ
นาเว็บไซต์ของ
วิทยาศาสตร์ระ
ารพัฒนาเอกสา
ยนการสอนแล
รงบประมาณเป็
สารสนเทศและ
นเทศและการส่ื

กอบการประเม
ารตามแผนปฏิ
นการประชุมค
/๕/๒๕๕๔ วัน

ารรายงานผล

ารบริหารโรงเรี
การ และอนุกร
มหิดลวทิยานุส

มาณ พ.ศ. 255
รรมการบริหา

บปรงุข้อบังคับฯ
บปรงุข้อบังคับฯ
บปรงุระเบียบฯ
เงินเพิ่มพิเศษก
ารณาการเล่ือน

ารณาเงนิรางวลั

                            

การบริหารจดั

นเทศของโรงเรี
๔ เมื่อวันที่ ๑๔
๕๕ ประกอบด้
ลิขสิทธิ์, โครงก
รงเรียน, โครง
งโรงเรียนเป็นแ
ะดับมธัยมศึกษ
ารและเว็บไซต์
ละผลงานของโ
ปนค่าเช่าคู่สายอิ
ะการส่ือสารของ
ส่ือสาร 

มินผล 
ฏิบัติงาน ประจ
คณะกรรมการบ
นที ่๑๔ กันยาย

การบริหารทรั

รียน ฯ ได้แต่งตั
รรมการ  ทําหน
สรณ์ ว่าดว้ยกา
5๕  คณะกรรม
รงานบุคคล แล
ฯ ว่าด้วยการบ
ฯ ว่าด้วยการจั
 ว่าดว้ยหลักเก
การครองชีพชั่ว
นขั้นเงินเดอืนแล

ลผลการดําเนนิ

                            

ดการสารสนเท

รียน  ประจําปี
๔ กันยายน ๒๕
ดว้ย โครงการพ
การพัฒนาคลัง
การพัฒนาและ
แหล่งเรียนรูเ้กี่
ษา, โครงการจัด
ตข์องโรงเรียนที
โรงเรยีนใหก้บัม
อนิเทอร์เนต็แล
งโรงเรยีน, ค่าป

จําปงีบประมาณ
บริหารฯ  
ยน ๒๕๕๔ 

รัพยากรบคุคล

ตัง้คณะอนุกรร
น้าทีพ่ิจารณา 
ารบริหารงานบ
มการบริหารฯ 
ละโรงเรียนเสน

บริหารงานบุคค
ดัแบ่งส่วนงาน
กณฑ์และวิธีกา
วคราวให้แก่เจ้
ละการจ่ายเงนิ

นงานขององค์ก

                            

โรงเรีย

ทศ (น้ําหนกัร้อ

งบประมาณ พ
๕๕๔ เห็นชอบ
พัฒนาห้องสําร
งซอฟต์แวร์ลิขสิ
ะปรับปรุงระบ
ยวกับการจัดก
ดทําฐานขอ้มลู
ที่เป็นภาษาองัก
มหาวิทยาลัยชั้
ละบรกิารอินเท
ปรับปรงุและบํา

ณ ๒๕๕๕  

ล (น้ําหนกัร้อย

รมการบริหารง
 กล่ันกรองเกี่ย
บุคคล   
 ไดพ้จิารณาให้
นอ  ดังนี ้
คล (ฉบับที่ 13
นและขอบเขตห
ารเล่ือนตําแหน
้าหน้าที่ของโรง

นเพิ่มพิเศษให้แ

กร  ประจําปีงบ

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

อยละ 3)   

พ.ศ. 255๕ คณ
บ “โครงการพัฒ
องข้อมูลหลัก,
สิทธิ,์ โครงการ
บฐานข้อมูลขอ
ารศึกษาสําหรั
กิจกรรมการเรี
กฤษ เพื่อเผยแ
ั้นนําต่างประเท
อรเ์น็ตความเรว็
ารงุรกัษาระบบ

ยละ 3)   

านบุคคลขึ้น  โ
วกับการบรหิา

หข้อ้คิดเห็นต่อก

3) พ.ศ. 2555
หน้าทีข่องส่วนง
น่งเจ้าหน้าที ่พ
งเรยีนตามมตคิ
แก่ครูและเจ้าห

บประมาณ พ.ศ

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ณะกรรมการบ
ฒนาระบบเทค
, โครงการจัดห
รพัฒนาและปรั
องโรงเรยีน 
รับผู้มีความสาม
รียนการสอนแ
แพร่อุดมการณ์
ทศ 
วสูง   ค่าจา้งเห
บเครื่องแมข่่าย 

 โดยมีกรรมการ
ารทรัพยากรบคุ

การบริหารทรั

5 
งาน พ.ศ. 25

พ.ศ. 2555 
คณะรัฐมนตร ี
หน้าที่ ประจําปี

ศ. 255๕ 

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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บริหารใน
คโนโลยี
หาเครื่อง
รบัปรุงระบบ

มารถพิเศษ
ละกิจกรรม
เป้าหมาย 

หมาดูแล
  

รบริหาร 
คคล  

ัพยากร

55 

 
ปงบประมาณ 



สํานักงานคณะกรรม

เอกสาร
1) 

2) 

3) 

 

1.3   ก
        (

ผลการด

ข้อคิดเห็
ในการบ
คณะอนุ
คณะกร

เอกสาร
1) 

2) 

 
 
 

มการพัฒนาระบบราชการ 

รหลกัฐานประก
สําเนาคําส่ังค
บริหารงานบุ
สําเนารายงา
- ครั้งที่ 45/
- ครั้งที่ 46/
- ครั้งที่ 47/
- ครั้งที่ 48/
- ครั้งที่ 49/
สําเนารายงา
- ครั้งที่ 83/
- ครั้งที่ 85/

การดูแลติดตา
(น้ําหนักร้อยล

1.3.1 คณุ

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

หน็ต่อรายงานก
บรรจุเรื่องรายง
นกุรรมการตรว
รมการบริหาร
 

รหลกัฐานประก
สําเนารายงาน
งบประมาณ พ
สําเนาเอกสาร
- ครั้งที่ ๘๐/
- ครั้งที่ ๘๒/
- ครั้งที่ ๘๓/
- ครั้งที่ ๘๕/

         

กอบการประเม
คณะกรรมการบ
คคล 
นการประชุมค
/4/2554  วัน
/1/2555  วัน
/2/2555  วัน
/3/2555  วัน
/4/2555  วัน
นการประชุมค
/4/2555  วัน
/6/2555  วัน

มผลการดําเนิ
ะ 10)    

ณภาพของรายง

ารบริหารฯ ไดม้
การเงินประจํา
านการเงนิประ
จสอบและประ
ฯ ทกุครัง้ 

กอบการประเม
นผลการตรวจส
พ.ศ. 255๕ 
รประกอบการป
/1/255๕  วัน
/3/255๕  วัน
/4/255๕  วัน
/6/255๕  วัน

                            

มินผล  
บริหารโรงเรียน

คณะอนุกรรมก
นที่ 23 ธันวาค
นที่ 15 กุมภาพ
นที่ 24 มีนาคม
นที่ 25 มิถุนา
นที่ 21 สิงหาค
คณะกรรมการบ
นที่ 14 กรกฎา
นที่ 14 พฤศจิ

นนิงานทั้งในดา้

งานด้านการเงิ

มอบหมายให้ค
แต่ละไตรมาสก
ะจําแต่ละไตรม
ะเมินผล จะตร

มินผล  
สอบของคณะอ

ประชุมคณะกร
นที่ 1๑ มกราค
นที่ 1๖ พฤษภ
นที ่๑๔ กรกฎา
นที ่๑๔ พฤศจิ

                            

นมหิดลวิทยาน

การบรหิารงาน
คม 2554 
พันธ์ 2555 
ม 2555 
ยน 2555 
คม 2555 
บริหารฯ ที่เกี่ย
าคม 2555 

จิกายน 2555 

านการเงินและ

งิน  (น้ําหนกัร้

คณะอนุกรรมก
ก่อนเสนอคณะ
มาสของโรงเรยี
รวจสอบและให้

อนกุรรมการตร

รรมการบริหาร
คม 255๕  (ไ
ภาคม 255๕  
าคม 255๕  (

จิกายน 255๕ 

                            

โรงเรีย

นุสรณ์ ที ่๗ / ๒

บุคคล  

 

ยวกับการบริหา

 

ะไม่ใช่การเงนิ

ร้อยละ 4)     

การตรวจสอบแ
ะกรรมการบริห
ยน เข้าเป็นวาร
หข้อ้คิดเห็นตอ่ร

รวจสอบและปร

รฯ  
ตรมาสที่ 1  ปี

  (ไตรมาสที่ 2 
(ไตรมาสที ่3 ปี
 (ประจําปีงบป

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

 ๒๕๕๔ เรื่องแต

ารทรัพยากรบุ

น (ด้านภารกิจห

 

และประเมิน ผ
หารฯ เพื่อทรา
ระการประชุมค
รายงานการเงิน

ระเมินผลแต่ละ

ปงีบประมาณ พ
 ปีงบประมาณ 
 ปงีบประมาณ 
ประมาณ พ.ศ. 

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ตง่ตัง้คณะอนุก

คคล 

หลัก) อย่างส

ผลตรวจสอบแล
าบและให้ข้อคิด
คณะกรรมการบ
นดังกล่าวก่อน

ะไตรมาส ประ

 พ.ศ. 255๕) 
ณ พ.ศ. 255๕)
 พ.ศ. 255๕) 
 255๕) 

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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กรรมการ

มํ่าเสมอ 

ละให้
ดเห็น  ดังนั้น
บริหารฯ  

นเสนอ

ะจําปี

 
) 
 



สํานักงานคณะกรรม

ผลการด

งบประม
ทุกภาคเ
ภาพรวม
วันที่ 12

เอกสาร
สําเ

ผลการด

ดร. สุชา

มการพัฒนาระบบราชการ 

1.3.2 คณุ

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

มาณ ๒๕๕๕  แ
เรยีนหลังจากเ
ม  ซึ่งโรงเรยีนไ
2 มีนาคม 255

รหลกัฐานประก
เนารายงานการ

- ครั้งที่ 81/
- ครั้งที่ 84/

1.3.3 มีกา
องค

ดําเนนิงาน  
1) การรายง

 วันที
กระ

 วันที
สยา
(นา
สยา
ณ โ

2) การราย
าติ ธาดาธํารงเ

 วันที
ควา

 วันที
ซึ่งรั

 วันที
งบป
ธาด

 วันที
กีระ
ศึกษ

         

ณภาพของรายง

ารบริหารโรงเรี
และผลการดํา
เสร็จส้ินภาระก
ได้เชิญคณะกร
55  และวันที่

กอบการประเม
รประชุมคณะก
/2/2555  วัน
/5/2555  วัน

ารสง่รายงานผ
คก์ารมหาชน 

งานผลการดําเนิ
ที่ 26 - 28 สิ
ะทรวงศึกษาธิก
ที่ ๓ ตุลาคม ๒
ามบรมราชกมุ
ายวรวัจน์  เอือ้
ามบรมราชกมุ
โรงเรียนมหดิล
งานผลการดําเ
วช)  
ที่ ๑๒ มกราคม
ามก้าวหน้าการ
ที่ ๒๓ มกราคม
รัฐมนตรีว่าการ
ที่ ๓๑ มกราคม
ประมาณ ๒๕๕
ดาธํารงเวช) กบั
ที่ ๑๑ กุมภาพั
ะนันทน)์ และผู้
ษาธกิาร (ศาสต

                            

งานด้านภารกิ

รียนได้พิจารณา
เนินงานดา้นกา
การสอน  โรงเรี
รรมการบริหาร
 25 กันยายน

มินผล  
กรรมการบริหา
นที่ 21 มีนาคม
นที่ 12 กันยาย

ผลการดําเนนิ
(น้ําหนกัร้อยล

นนิงานของโรงเ ี
งหาคม 2554
การ  
๒๕๕๔ ในคราว
ารี  ซึ่งในวันที ่
อภิญญกุล) ได้
ารี ในคราวเสด็
ลวิทยานุสรณ ์ 
เนินงานของโร

ม ๒๕๕๕  โรง
รดําเนินงานขอ
ม ๒๕๕๕  โรง
รกระทรวงศึกษ
ม ๒๕๕๕  โรง
๕๕ ระหว่างรฐั
บประธานกรรม
ันธ์ ๒๕๕๕  ป
ผู้อํานวยการ  ไ
ตราจารย์ ดร. 

                            

กจิหลกั  (น้ําห

าแผนปฏิบัติงา
ารจดักิจกรรม
รียนจะจดัใหทุ้
รฯ เข้ารับฟงัแล
น 2555  

ารฯ  
ม 2555 
ยน 2555 

งานด้านการเงิ
ละ 2)     

เรียนต่อรฐัมนต
4 ในคราวจัดทํ

วเตรยีมการรบั
 ๑๑ ตุลาคม ๒
ดก้ราบบังคมทลู
ดจ็ฯ เปิดงาน T
   
รงเรียนตอ่รัฐมน

เรียนไดจ้ัดส่งร
องโรงเรยีน 
เรียนไดร้ายงา
ษาธิการเป็นปร
เรียนได้นําเรีย

ฐมนตรีว่าการก
มการบริหารโร

ประธานกรรมก
ได้รายงานควา
 สุชาติ ธาดาธาํ

                            

โรงเรีย

หนกัร้อยละ 4)

านและกรอบงบ
การเรยีนการส
กสาขาวิชาแล
ละให้ข้อเสนอแ

งินและด้านภา

ตรีว่าการกระทร
ทาํแผนงบประม

บเสด็จฯ สมเดจ็
๒๕๕๔ รัฐมนต
ลรายงาน สมเ
The Internat

นตรีว่าการกระ

รายงานประจํา

นผลการดําเนนิ
ระธาน 
นคํารับรองกา
ระทรวงศึกษา
รงเรียน และขอ
การบริหาร (ศา
ามผลการดําเนิ
ารงเวช) 

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

     

บประมาณราย
สอนของโรงเรีย
ะฝ่ายได้นําเสน
แนะต่อครูและ

ารกจิหลกัแกรั่ฐ

รวงศึกษาธิการ (
มาณของกระท

จสมเด็จพระเท
ตรวี่าการกระท
ด็จสมเด็จพระ
ional Studen

ะทรวงศึกษาธิก

ปีและขอเข้าพ

นงานในการปร

รปฏิบัติงานขอ
ธกิาร (ศาสตร
อเขา้ชี้แจง 
สตราจารย์ ดร
นงานต่อรัฐมน

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ยรับรายจ่ายปร
ยนทุกภาคเรยีน
นอผลการดําเนิ
เจ้าหน้าทีข่องโ

รัฐมนตรีทีก่ํากบั

(นายวรวัจน์  เอื้
ทรวงศึกษาธกิา

ทพรตันราชสุดา
ทรวงศึกษาธิกา
เทพรัตนราชสุ
nt Science F

การ (ศาสตราจ

พบเพือ่รายงาน

ระชมุกระทรวง

องโรงเรยีน ปร
ราจารย์ ดร. สุช

ร. คุณหญิงสุชา
นตรวี่าการกระ

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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ระจําปี
น  นอกจากนี ้
นนิงานใน
โรงเรียน เมื่อ

บัดแูล

อือ้อภิญญกุล)  
รแผนส่ีปี 

า ฯ  
ร  

สุดา ฯ  
air 2011  

จารย์  

น

งศึกษาธิการ 

ระจําปี
ชาต ิ 

าดา  
ทรวง 

 

 



สํานักงานคณะกรรม

เอกสาร
1) 

 

1.4   ค

ผลการด

ประเมนิ
บุคคลเส
          
คณะอนุ
สุนทร พ
กรรมกา
          
นายสุนท
เพื่อต่อสั
          
ปฏิบัติงา
ตามที่คณ
          
คณะอนุ
ตุลาคม 
เอกสาร

- สํา
- สํา

 

มการพัฒนาระบบราชการ 

 วันที
(ศา
ในก

 วันที
โรง

 วันที
(ศา

 วันที
(ศา

3) การราย
 วันที
(นา

รหลกัฐานประก
สําเนาหนังสือ

คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

นผลที่มหีลักเกณ
สนอ และใช้ปร
   คณะกรรมกา
นกุรรมการบริห
พรจําเรญิ และ
ารบริหารฯ พิจ
   คณะอนุกรรม
ทร พรจาํเริญ 
สัญญาในตําแห
   คณะกรรมกา
านช่วง ๖ เดือ
ณะอนุกรรมกา
   เนื่องจากเกดิ
นกุรรมการบริห
 ๒๕๕๔  
รหลักฐานประ
าเนารายงานก
าเนารายงานก

         

ที่ ๑๑ พฤษภา
สตราจารย์ ดร
การจัดการแขง่
ที่ ๑๑ มิถุนายน
เรียน 
ที่ ๑๙ กันยายน
สตราจารย์ ดร
ที่ ๘ พฤศจกิาย
สตราจารย์ ดร
งานผลการดําเ
ที่ ๑๑ ตุลาคม 
ยศักดา คงเพชร

กอบการประเม
อ/บันทึกข้อควา

รกํากับให้มีการ

ารบริหารงานบ
ณฑ์ชัดเจนและ
ระเมินผลการป
ารบริหารโรงเรี
หารงานบคุคลท
ต่อสัญญาตําแ
จารณาใหค้วาม
มการบริหารงา
 ระยะเวลา ๖ เ
หน่งรองผู้อํานว
ารบริหารโรงเรี
นแรกของ นาย
ารบริหารงานบ
ดวิกฤตการณ์น้ํ
หารงานบคุคลอ

กอบการประเ
การประชุมคณะ
การประชุมคณะ

                            

าคม ๒๕๕๕ รา
ร. สุชาติ ธาดา
งขันดาราศาสต
น ๒๕๕๕ ราย

น ๒๕๕๕ ราย
ร. สุชาติ ธาดา
ยน ๒๕๕๕ รา
ร. สุชาติ ธาดา
เนินงานของโร
 ๒๕๕๕ รายงา
ร)  ในโอกาสที่

มินผล  
ามนําส่งรายงาน

รประเมินผลงา

บุคคลเห็นชอบ
ะสะท้อนการพั
ปฏิบัตงิานของร
รียนมหิดลวิทย
ทั้งชุดเป็นคณะ
หน่งรองผู้อําน

มเห็นชอบ 
านบุคคล ในคร
เดือนแรกของก
วยการ 
รียนฯ ในคราว
ยสุนทร พรจําเ
บุคคลเสนอ 
้ําทว่ม ต้องเล่ือ
ออกไป ประกอ

มินผล  
ะกรรมการบริห
ะอนุกรรมการบ

                            

ายงานผลการด
ธํารงเวช) เพือ่

ตร์โอลิมปิกระดั
ยงานชี้แจงการ

งานของผู้สอบ
ธํารงเวช)  
ยงานผลการดํ
ธํารงเวช) 

รงเรียนตอ่รัฐมน
านผลการดําเนิ
ทีก่ํากับดูแลโรง

นผลการดําเนินง

านผู้บริหารรอ

แบบประเมินผ
พฒันางานของร
รองผู้อํานวยกา
ยานุสรณ์ ในคร
ะกรรมการประ
นวยการของ นา

ราวการประชุม
การปฏิบัติงาน

การประชุมครั้
เริญ และผลกา

อนการประชมุ 
อบกับ นายสุนท

หารฯ ครั้งที่ 7
บริหารงานบุค

                            

โรงเรีย

ดาํเนินต่อรฐัมน
อใช้เป็นขอ้มูลก
ดบัชาติ ระหวา่
แก้ไขในเอกสา

บบญัชีต่อรฐัมน

าเนินงานต่อรฐั

นตรีช่วยว่าการ
นนิงานต่อรัฐมน
เรยีนมหิดลวทิ

งาน/รายงานปร

องจากผู้บริหา

ผลการปฏิบัติงา
รองผู้อํานวยกา
ารโรงเรียน 
ราวการประชุม
ะเมินผลการปฏิ
ายประดิษฐ นว

มครั้งที ่๔๓/๒/
น และนายประ

รั้งที ่๗๘/๔/๒๕
ารประเมินการ

 ทั้งคณะกรรม
ทร พรจําเริญ 

77/3/2554, 
คคล ครั้งที ่๔๓

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

นตรีว่าการกระ
การแถลงข่าวกา
งวันที่ ๑๕ – ๒
รประกอบคํารั

นตรวี่าการกระท

ฐมนตรีว่าการก

รกระทรวงศึกษ
นตรีช่วยว่าการ
ทยานุสรณ ์

ระจําปีแก่รัฐมน

รสูงสุด 2 ระดั

านของรองผู้อาํ
ารตามที่คณะอ

ครั้งที่ 77/3/
ฏิบัติงานตําแหน
วลจันทร แล้วน

/๒๕๕๔ ได้พิจ
ดิษฐ นวลจันท

๕๕๔ เห็นชอบผ
รปฏิบัติงานของ

การบริหารโรง
 รองผู้อํานวยก

 ๗๘/๔/๒๕๕๔
/๒/๒๕๕๔, ๔

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ะทรวงศึกษาธิก
ารเป็นเจ้าภาพ
๒๐ พฤษภาคม
รับรองการปฏิบ

ทรวงศึกษาธิก

กระทรวงศึกษา

ษาธกิาร(นายศั
รกระทรวงศึกษ

นตรีที่กํากับดูแล

ดับ(น้ําหนัก ร้อ

านวยการซึ่งเป็
อนุกรรมการบริ

/2554 เห็นชอ
น่งรองผู้อํานวย
นําผลการประ

ารณาผลการป
ทร รองผู้อํานว

ผลการประเมิน
ง นายประดิษฐ

งเรียน และ
การเสียชีวิต เมื่

๔ 
๔๔/๓/๒๕๕๔ 

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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การ 
พของโรงเรียน
ม ๒๕๕๕  
บัติงานของ

าร 

าธิการ 

กัดา คงเพชร)  
ษาธกิาร  

ลองค์การมหาชน

อยละ 10) 

ปน็การ
ริหารงาน

อบให้
ยการของ นาย
เมินเสนอคณะ

ปฏิบัติงานของ 
ยการโรงเรียน

นการ
ฐ นวลจันทร 

อวันที่ ๒๖ 

 

 

น 

ย
ะ

 



สํานักงานคณะกรรม

1.5   ก

ผลการด

ร้อยละ 

เอกสาร
1) 
2) 

กา

๘

๘

๘

๘

๘

 

1.6   ก
ห

1

ผลการด

คณะอนุ
นําส่งสํา
การเงิน 

เอกสาร
1) 

2) 

มการพัฒนาระบบราชการ 

การเข้าร่วมกา

ดําเนนิงาน  
ในการประชุม

 80   

รหลักฐานประ
สําเนารายงา
ตารางแจงนบั
ประจําปีงบป
6 ครั้งต่อป ีคื
บริหารฯ จึงข

รประชุมคร้ังที

๘๐/๑/๑๕๕๕ 

๘๑/๒/๒๕๕๕ 

๘๒/๓/๒๕๕๕ 

๘๓/๔/๒๕๕๕ 

๘๔/๕/๒๕๕๕ 

การเปดิเผยขอ้
หลกั) อย่างถกู

1.6.1 มีการ

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

นกุรรมการตรว
านักงานการตร
  ณ ส้ินไตรมา

รหลักฐานประ
สําเนารายงา
- ครั้งที่ ๘๐/
- ครั้งที่ ๘๒/
- ครั้งที่ ๘๓/
- ครั้งที่ ๘๕/
เว็บไซต์ของโ

         

รประชมุของค

มแต่ครั้งของปี

กอบการประเ
นการประชุมค
บจาํนวนกรรม
ประมาณ พ.ศ. 
 คือประชุมเดือน
ของดการประช

ที ่

 

 

 

 

 

อมูลและสารสน
กต้องเชือ่ถือได้

รจดัทํารายงาน

ารบริหารโรงเรี
จสอบและประ
รวจเงินแผ่นดนิ
ส  

กอบการประเ
นการประชุมค
/1/255๕  วัน
/3/255๕  วัน
/4/255๕  วัน
/6/255๕  วัน
โรงเรียน  http

                            

คณะกรรมการ

งบประมาณ 2

มินผล  
คณะกรรมการบ
การที่เข้าร่วมก
 2555  (โดยป
นเวน้เดือน  แต
ชุมครั้งแรกของ

ทั้งหมด 

11 

11 

11 

11 

11 

นเทศที่สําคญัต
้ในรายงานปร

นการวิเคราะห์

รียนได้พิจารณา
ะเมินผลเสนอแ
น และเผยแพรใ่

มินผล  
คณะกรรมการบ
นที่ 1๑ มกราค
นที่ 1๖ พฤษภ
นที ่๑๔ กรกฎา
นที ่๑๔ พฤศจิ
p://www.mw

                            

ร   (น้ําหนกัร้อ

255๕  คณะก

บริหารฯ ในปงี
การประชุมคณ
ปกติโรงเรียนม
ต่เนื่องจากเหตุ
งปงีบประมาณ

ต่อองคก์ารมห
ระจาํปีหรือเวบ็

หด์้านการเงินแ

าผลการตรวจส
และให้ข้อคิดเห็
ในรายงานประ

บริหารฯ  
คม 255๕  (ไ
ภาคม 255๕  
าคม 255๕  (

จิกายน 255๕ 
wit.ac.th 

                            

โรงเรีย

อยละ 10)    

รรมการบริหา

งบประมาณ พ
ณะกรรมการบริ
มหดิลวทิยานุส
ตกุารณอ์ุทกภัย
ณ พ.ศ. 2555 

จํานวนกรร

เข้าประชุ

10 

9 

๗ 

๘ 

10 

หาชนทั้งในดา้
บไซตข์ององคก์

และไม่ใชก่ารเงิ

สอบการจัดทํา
หน็ และเห็นชอ
ะจําปีของโรงเรี

ตรมาสที่ 1  ปี
  (ไตรมาสที่ 2 
(ไตรมาสที ่3 ปี
 (ประจําปีงบป

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

  

รโรงเรยีน ฯ เข

.ศ.255๕ 
หารโรงเรียนม
รณจ์ะมีการปร
ยเมื่อปลายปี พ
 ในเดือนพฤศจิ

รมการ 

ชมุ 

นการเงนิและไ
การมหาชน (น

งนิ (ด้านภารกิ

งบดุลและบัญชี
อบให้บริษทัผู้ส
รยีน ตลอดจนใ

ปงีบประมาณ พ
 ปีงบประมาณ 
 ปงีบประมาณ 
ประมาณ พ.ศ. 

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ข้าร่วมประชุม

มหดิลวิทยานุส
ระชุมคณะกรร
พ.ศ. 2554  ค
จกิายน 2554

ร้อย

90.

81.

๖๖.

๗๒.

90.

ไม่ใช่การเงนิ 
น้ําหนกัร้อยละ

กจิหลกั)(น้ําหน

ชีทําการของโร
สอบบัญชีตรวจ
ให้ความเห็นรา

 พ.ศ. 255๕) 
ณ พ.ศ. 255๕)
 พ.ศ. 255๕ 
 255๕) 

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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มากกว่า 

รณ ์ 
รมการบริหารฯ
คณะกรรมการ
4) 

ยละ 

91 

82 

๖๔ 

๗๓ 

91 

 (ด้านภารกจิ
ะ 15) 

นกัร้อยละ 2) 

รงเรยีน ที่
รับรองกอ่น
ายงาน

 
) 
 

ฯ 

 



สํานักงานคณะกรรม

ผลการด

โรงเรียน

เอกสาร
1) 
2) 

ผลการด

โรงเรียน

เอกสาร
1) 
2) 

ผลการด

แต่ครั้งข

เอกสาร
1) 
2) 

ผลการด

เอกสาร
1) 

ผลการด

เว็บไซต์ข

เอกสาร
1) 
2) 

มการพัฒนาระบบราชการ 

1.6.2 มีข้

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

นเผยแพร่ในรา

รหลักฐานประ
รายงานประจ
เว็บไซต์ของโ

1.6.3 มีข้

ดําเนนิงาน  
คณะกรรมกา

นและเวบ็ไซตข์

รหลักฐานประ
รายงานประจ
เว็บไซต์ของโ

1.6.4 มีข้

ดําเนนิงาน  
ในการประชุม

ของปงีบประมา

รหลักฐานประ
สําเนารายงา
เว็บไซต์ของโ

1.6.5 มีข้

ดําเนนิงาน  
นําเสนอโครง

รหลักฐานประ
เว็บไซต์ของโ

1.6.6 มีข้

ดําเนนิงาน  
นําเสนอประว

ของโรงเรียน แ

รหลักฐานประ
รายงานประจ
เว็บไซต์ของโ

         

อมูลงบการเงิน

ารบริหารโรงเรี
ยงานประจําปี

กอบการประเ
จําปี 
โรงเรียน  http

อมูลประวตัขิอ

ารบริหารโรงเรี
ของโรงเรยีน 

กอบการประเ
จําปี 
โรงเรียน  http

อมูลการเข้าป

มคณะกรรมกา
าณ 2555  ค

กอบการประเ
นการประชุมค
โรงเรียน  http

อมูลโครงสร้าง

งสรา้งของคณะ

กอบการประเ
โรงเรียน  http

อมูลพนัธกจิ แ

วัตคิวามเป็นม
 และนําเสนอแผ

กอบการประเ
จําปี 
โรงเรียน  http

                            

น   (น้ําหนกัร้

รียนเห็นชอบให้
ของโรงเรยีน  

มินผล  

p://www.mw

องคณะกรรมก

รียนเห็นชอบให้

มินผล  

p://www.mw

ประชุมของคณ

ารบริหารโรงเรี
ณะกรรมการบ

มินผล  
คณะกรรมการบ
p://www.mw

งของคณะกรร

ะกรรมการและ

มินผล  
p://www.mw

 แผนการปฏบิตัิ

าขององค์การ 
ผนการปฏิบัตงิ

มินผล  

p://www.mw

                            

ร้อยละ 2) 

ห้นําเสนองบแส
 

wit.ac.th  

การ  (น้ําหนกั

ห้นําเสนอประวั

wit.ac.th  

ณะกรรมการ (น

รียนมกีารรับรอ
บริหารโรงเรยีน

บริหารฯ ประจ
wit.ac.th  

รมการและอนุ

ะอนุกรรมการบ

wit.ac.th  

ตงิาน และกล

  พันธกิจ ในเอ
งาน และกลยุท

wit.ac.th  

                            

โรงเรีย

สดงฐานะทางก

ร้อยละ 2) 

วัติของคณะกร

น้าํหนกัร้อยละ

องรายงานการป
น ฯ เข้าร่วมปร

จําปงีบประมาณ

นกุรรมการ  (น้ํ

บนเว็บไซต์ของ

ยุทธ ์ (น้ําหนกั

อกสารหลักสูตร
ทธ์   ในแผนปฏิ

 การประเมินผลการ
ปร

ยนมหิดลวิทยานุส

การเงิน งบราย

รรมการ เผยแพ

ะ 2)  

ประชุมครั้งทีผ่่
ระชุมมากกว่าร้

ณ พ.ศ. 2555

น้าํหนกัร้อยละ 

งโรงเรียนและร

กร้อยละ 2) 

รของโรงเรียน 
ฏิบัติงาน 4ปี (๒

รปฏิบัติงานขององ
ระจําปีงบประมาณ

สรณ์ (องค์การมหา

ยได้และค่าใช้จ่

พร่ในรายงานป

ผ่านมา และใน
รอ้ยละ 80   

5 

 2) 

รายงานประจํา

 รายงานประจํ
๒๕๕๓ – ๒๕๕

งค์การมหาชน 
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
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ายของ

ประจําปีของ

การประชุม

าปี 

จําปี และ
๕๖) 



สํานักงานคณะกรรม

ผลการด
นําเ
ข้อบ

เอกสาร
1) 

 
เกณฑ์กา
 

2.1 

ผลการด

ของคณ
ไปยังคณ
กันยายน

เอกสาร
1) 

2) 
    2.2 

ผลการด

คณะกร
การร่วม
ต่างประ

เกี่ยวกับ
ราชการ

นักเรยีน
ประชาค
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