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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2556 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับผูอํานวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) ประจําปงบประมาณ 2556 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาว โรงเรียนจึงได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในคํารับรอง  และท่ีเสนอแนะ
เพ่ิมเติมโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2556 ประกอบดวย 
มิติตางๆ 4 ดาน รวม 19 ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตัวชี้วัด น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 12 60 
2. ดานคุณภาพการใหบริการ 3 15 
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3 15 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 1 10 

รวม 19 100 
 

 ขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด ซ่ึงเปนหลักฐานอางอิง โรงเรียนได
จัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนท้ังในสวนท่ีโรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกท่ีจะ
ใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
            กันยายน  2556 
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รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  
1. ชื่อ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
2. สถานที่ตั้ง 

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

 
3.  เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุเหตุผลของการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ว ดังนี ้

 
โดยที่ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน ตลอดจน
มีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเปนโรงเรียนที่เปดสอน
เฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมีการเปดสอนสายศิลปและสายอ่ืน จํานวน 13 แหงข้ึน  
เพื่อจัดการศึกษาใหแกนักเรียน แตหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเปนเชนเดียวกับ
โรงเรียนทั่วไป ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่มี
ลักษณะพิเศษอันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมี
โรงเรียนวิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยาง
เขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเปนการ
เตรียมข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสราง
นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนมีการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรเพื่อเปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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4.  เปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ : พัฒนาหลอหลอมนักเรียนของโรงเรียนให  
1. มีความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา 

ความหวังดี ชวยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุงที่จะทําประโยชนใหกับสังคมและตอบแทน
บานเมือง 

2. มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มี
คุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

3. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ การใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควาอยางเปนระบบ รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ มี
ความรอบรู รูรอบ สามารถบูรณาการความรู เพื่อใชในการแกปญหาได 

5. มีจิตสํานึกของความเปนไทย ในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย เขาใจ
และภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทย ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และสามารถปรับตัวในสังคมขามวัฒนธรรมได 

6. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย 
7. มีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ ทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดแก 
- ทักษะในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 
- ทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
- ทักษะในการสื่อสาร 
- ทักษะในการเรียนรู 
- ทักษะในการแกปญหา 
- ทักษะในการวางแผนและกํากับดูและตนเอง 

 

5.  วิสัยทัศน  
 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร และวทิยาศาสตรระดบัมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา ระดับ
นานาชาต ิ มีจิตวญิญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดษิฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม   
รักการเรียนรู  มีความเปนไทย  มีความมุงมั่นพฒันาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ       
 

6.  พันธกิจ 
1. พัฒนาตนแบบ และนํารองการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 

ผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา ระดับนานาชาติ  

2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นํา ระดับนานาชาติ    

3. ดําเนนิการและสงเสริมใหหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  

4. ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ชวง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ก.ย. 56

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)

1.1 (4)

1.1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร 

(PAT๑)

เปอรเซ็นไทล 2 91 93 95 97 99 99.99 5.0000 0.1000

1.1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร

(PAT๒)

เปอรเซ็นไทล 2 91 93 95 97 99 99.99 5.0000 0.1000

1.2 คน 2 7 8 9 10 11 11.00 5.0000 0.1000

1.3 คะแนน 5 533 534 535 536 537 520.00 1.0000 0.0500

1.4 โครงงาน 4 20 21 22 23 24 26.00 5.0000 0.2000

1.5 รอยละ 5 53 55 57 59 61 59.26 4.1300 0.2065

1.6

1.6.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดย

เฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

เปอรเซ็นไทล 2 90 92 94 96 98 99.16 5.0000 0.1000

1.7 โครงงาน 5 11 12 13 14 15 21.00 5.0000 0.2500

1.8 (9)

1.8.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน

สาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต

รอยละ 4 93.33 
(224/240คน)

94.16 
(226/240คน)

95    
(228/240คน)

95.83 
(230/240คน)

96.67 
(232/240คน)

96.14 4.3690 0.1748

1.8.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน

วิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี

รอยละ 5 33.75 
(81/240คน)

35.42 
(85/240คน)

   37.50  
(90/240คน)

39.58 
(95/240คน)

41.67 
(100/240คน)

28.76 1.0000 0.0500

1.9 รายวิชา 5 11 13 15 17 19 19.00 5.0000 0.2500

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของ

นักเรียนของโรงเรียน

จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน

ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการ โดย 

สสวท. ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวิชา

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย

กอนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อ

เทียบเปนคะแนน TOEFL

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการดําเนินงาน

จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวม

แสดงผลงานในตางประเทศ

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือก

เขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา 5๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด

จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อ

รวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

3

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

1

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ) 5

เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
42

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

 พุทธศักราช ๒๕๕๒  ที่ไดรับการพัฒนาใหเปน

ตนแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem 

Based หรือ Scientific Inquiry

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 3 -

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ม.ีค. 56

1.10 (10)

1.10.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่

ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่

เลี้ยงจากหนวยวิจัยภายนอก

โครงงาน 5 33 35 37 39 41 63.00 5.0000 0.2500

1.10.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงาน

วิทยาศาสตรกับนักวิจัย และไดรับผลการ

ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

รอยละ 5 75 80 85 90 95 92.50 4.5000 0.2250

1.11 รอยละ 4 75 80 85 90 95 100.00 5.0000 0.2000

1.12 รอยละ 5 60 65 70 75 80 92.20 5.0000 0.2500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (15)

2.1 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500

2.2 รอยละ 5 70 75 80 85 90 100.00 5.0000 0.2500

2.3 รอยละ 5 70 75 80 85 90 97.13 5.0000 0.2500

(15)

3.1 รอยละ 5 60 65 70 75 80 87.63 5.0000 0.2500

3.2 รอยละ 5 75 80 85 90 95 98.59 5.0000 0.2500

3.3 รอยละ 5 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.2500

(10)

4.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5  -  -  -

น้ําหนักรวม 100 4.0063

5.0000

ผลคะแนน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

3

คาคะแนนเต็ม

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

4

   คาคะแนนที่ได

รอยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของ

โรงเรียนในระดับดี

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

รอยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการ

ของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ

รอยละความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มี

ตองานบริการของโรงเรียน

1
น้ําหนัก 

(รอยละ)
หนวยวัด

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

5

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

2

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการ

ของโรงเรียน

รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติ

ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป

รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง

พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ

ผลสําเร็จของการสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน

รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แหง

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ และการ

พัฒนาองคกร

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 4.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

                                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 5 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                   1.1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร  (PAT 1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร Professional Aptitude Test (PAT๑) ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบ

ความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชพีนั้นๆ ใหประสบความสําเร็จประเภทความถนดั
ทางคณิตศาสตร  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖  
ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน คือ เนื้อหาที่จําเปนใน
การเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานคณิตศาสตร  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร  (PAT 1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของ
โรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 255๖ ผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)  เดือนตุลาคม 2555 จากสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีคาเฉลี่ยเทากับ 172.29 หรือเทากับเปอรเซ็นต
ไทลที่  99.99 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
               เปอรเซ็นไทลที่ 91 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 93 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 95 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 97 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 99 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1  ผลการทดสอบความถนดัทาง 
          คณิตศาสตร  (PAT 1) โดยเฉลี่ยของ 
          นักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอรเซ็นไทลที่ 
99.99 

5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร – ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 
2552 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา 
3. โรงเรียนไดรับการอนุเคราะหผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ปจจุบนัสาํนักงานสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจดัสอบหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน อาจสงผล

กระทบตอระยะเวลาในการทาํงาน และการสงผลการสอบความถนัดใหกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 :  
1.1.1   รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT  PAT  ป 2553-2555 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณและนักเรียนทั้งประเทศ   
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                    1.1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร Professional Aptitude Test (PAT๒) ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบ

ความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชพีนั้นๆ ใหประสบความสําเร็จประเภทความถนดั
ทางวิทยาศาสตร โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง
จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน คือ เนื้อหาที่จําเปนใน
การเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานวิทยาศาสตร   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของ
โรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2556 ผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เดือนตุลาคม 2555 จากสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีคาเฉลี่ยเทากับ   159.10 หรือเทากับ
เปอรเซ็นตไทลที่  99.99 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

               เปอรเซ็นไทลที่ 91 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 93 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 95 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 97 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 99 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.2 ผลการทดสอบความถนดัทาง 
         วิทยาศาสตร  (PAT 2) โดยเฉลี่ยของ 
         นักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอรเซ็นไทลที่ 
99.99 

5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 

2552 
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา 
3. โรงเรียนไดรับการอนุเคราะหผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ปจจุบนัสาํนักงานสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจดัสอบหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน อาจสงผล
กระทบตอระยะเวลาในการทาํงาน และการสงผลการสอบความถนัดใหกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 :  

1.1.2   รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT PAT  ป 2553-2555 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณและนักเรียนทั้งประเทศ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2   จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก 
                      วิชาการระดบันานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งทีด่ําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและสอวน. 2 สาขาวชิา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนิธิกานต คิมอ๋ิง ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นายโอภาส  พระเทพ 

                      2. นางสาวสริิหทัย  ศรีขวัญใจ 
โทรศัพท :  0-2849-7231 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4245,4232 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ

ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร หรือดาราศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนศูนย สอวน. และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนยเพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจาก
ทั่วประเทศ โดยมีมูลนิธิ สอวน. และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนผูจัดการแขงขัน
และคัดเลือกเขาคายฝกอบรมคร้ังที่ ๑ ในเดือนตุลาคม และเขาคายฝกอบรมคร้ังที่ ๒ ระหวางเดือนมีนาคมและเมษายน 
จากนั้นสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียน
เปนเจาภาพในแตละป 

สําหรับสาขาวิชาดาราศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ มูลนิธิ สอวน. จัดทําการคัดเลือกโดย
การจัดสอบแขงขันระดับชาติจากผูแทนศูนย สอวน. ตาง ๆ ศูนยละ ๖ คน ทั้งหมด ๙  ศูนย  รวม จํานวน ๕๔ คน โดยจะ
คัดเลือกผูแทนประเทศไปแขงขันระดับนานาชาติ จํานวน ๕ คน   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕6 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขันโอลิมปกวิชาการ ระดบันานาชาติใน ๗ สาขาวชิาทั้งที่ดาํเนินการโดย สสวท. ๕ สาขาวชิาและสอวน.๒ สาขาวชิา 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก ใหเขาคายฝกอบรมคร้ังที่ ๒ และนักเรียนที่ไดรับสิทธิเขาอบรม

เพิ่มเติม จํานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน 0แบงเปน 0สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน ๔ คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน ๕ คน สาขาวิชา
เคมี จํานวน ๑๐ คน และ สาขาฟสิกส จํานวน ๖ คน และมีนักเรียนไดรับคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ วิชาฟสิกส (ระดับทวีปเอเชีย) ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน  

สําหรับนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวางประเทศ   ประจาํป
พุทธศักราช ๒๕๕๖ จํานวน ๑1 คน 0ประกอบดวย 0สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน ๒ คน สาขาวิชาเคมี จํานวน ๒ คน 
สาขาฟสิกส จํานวน ๒ คน สาขาชีววิทยา จาํนวน ๓ คน ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร จํานวน ๑ คน และดารา
ศาสตร จํานวน 1 คน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ๗ คน 
 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 8 คน  
 3 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 9 คน  
 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 10 คน 
 5 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 11 คน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนทีจ่ะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวมโครงการ

โอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาใน 
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณีวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  โดย 
มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน  และโครงการโอลิมปกวิชาการของ
สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนนิงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวม
โครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนนิงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู 

ประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี ในการทีช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ 
หลังจากที่ครูแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักประจําอยูในหอพักของโรงเรียน  จึงสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไม
มีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มีความมุงมั่น ใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
5. นักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยยังขาดการฝกวิธีควบคุมจิตใจและระงบัความเครียดดวยตนเอง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเปนตัวแทนประเทศไทยทําใหนักเรียนเกิดความเครียดสูง  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนบัสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้ ไมมากนัก เมื่อเทียบกับ

กิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. เนื่องดวยนักเรียนมีเวลาจาํกัดและจําเปนตองทาํกิจกรรมอยางอ่ืนที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ จึงมี

สวนทาํใหประสิทธิภาพในการเรียนนอยลง 
4. การสงเสริมใหสังคมไทยโดยรวมเห็นคุณคาของความสําเร็จในโอลิมปกวิชาการ ยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง เมื่อ

เทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.2  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับ 
       การคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 
       เขารวมแขงขันโอลิมปกวชิาการ  
       ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที ่
       ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวชิาและ 
       สอวน.2 สาขาวชิา 

2 11 คน 5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 :  
1.2.1 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาอบรม คร้ังที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ เร่ือง ผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วทิยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖ วิชาฟสิกส (ระดบัทวีปเอเชีย) 

1.2.3 สรุปผลการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2556 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
1.2.4 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง

ประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3   ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๖ 
                      เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวกรรณิถา  สีวลีพันธ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวประนอม  จิตตกลาง 

                      2. นางสาวสภุาพัชร  สนิกันทรากร 
โทรศัพท :  0-2849-7275 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6278, 6277 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศและเปนตนแบบในการจัดการเรียนการ

สอนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงพยายามผลักดันใหนักเรียนเปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษควบคูไปกับความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมให
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูนําทางดานการวิจัย การประดิษฐ คิดคน และแสวงหา
ความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงไดจัดการทดสอบความรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยการใชขอสอบมาตรฐานวัดความรูทางดานภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย
ทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการประเมินศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียน   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปการศึกษา 2555  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดประสานกับศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัเพื่อจัดการทดสอบมาตรฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษ CU-TEP ใหแกนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6  
กอนจบการศึกษา จํานวน 235 คน โดยมีนักเรียนจาํนวนหนึ่ง สอบในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ และอีกจํานวนหนึ่ง ในวนัอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ทั้งนี้ ไดมี
นักเรียนจํานวนหนึ่งสมัครสอบ CU-TEP ดวยตนเอง และไดนําผลคะแนนมายืน่ใหแกโรงเรียน (หมายเหตุ : มีนักเรียน 
จํานวน 2 คน ที่ไมสามารถเขารวมการสอบมาตรฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษ CU-TEP ได เนื่องจากติดภารกิจ ปวย 
และพักการเรียน)  รวมนักเรียนที่มีขอมูลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งสิน้ จํานวน 233 คน  โดยโรงเรียนได
คัดเลือกคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานทีส่งูที่สุดของนักเรียนแตละคน พบวาผลการสอบศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6  มนีักเรียนที่สอบไดคะแนนสงูสุด 628 
คะแนน  คะแนนต่าํสุด 410 คะแนน และเมื่อนําผลคะแนนมาเฉลี่ยเทียบเทาคะแนน TOEFL PBT ผลปรากฏวาได
คะแนนเทากับ 520 คะแนน  
          
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL เทากับ ๕33 คะแนน 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL เทากับ ๕34 คะแนน 

 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL เทากับ ๕35 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL เทากับ ๕36 คะแนน 

 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL เทากับ ๕37 คะแนน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจดัทําหลักสูตรรายวชิาภาษาอังกฤษโดยกําหนดจุดประสงคและเปาหมายให

เหมาะสมกับนักเรียนผูมีความรู ความสามารถทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีจํานวนทั้งสิ้น 
18 รายวิชา 

๒. โรงเรียนไดแบงกลุมนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ  
กลุม Pre-intermediate, กลุม Intermediate และกลุม Advanced เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

๓. สาขาวชิาภาษาตางประเทศไดวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยในแตละเดือน ครูผูสอนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 ไดมีการระดมความคิดในเร่ือง
ปญหาในแตละทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนเก่ียวกับจุดออนและจุดแข็งอยางไร เมือ่ไดทราบถึง
ปญหาแลว ครูผูสอนทุกคนจึงไดเรงแกไขจุดบกพรองของนักเรียนเพื่อใหผลการสอบวัดระดบัภาษาอังกฤษได
คะแนนตรงตามเปาหมายของโรงเรียนที่ไดวางไว รวมถึงสงเสริมและพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

๔. เมื่อตนเดือนธันวาคม 2555 และตนเดือนกุมภาพนัธ 2556 หัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศไดชี้แจงและ
ทําความเขาใจกับนักเรียนทั้งระดับชัน้ โดยกลาวถึงความสําคัญในการสอบวัดระดบัความรูทางดานภาษาอังกฤษ 
(CU-TEP) กอนจบการศึกษา เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของรายวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับโรงเรียน
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ สองสปัดาห และหนึง่สปัดาหกอนวันสอบจริง โรงเรียนไดชี้แจงและเนนย้าํถึงการเตรียม
เขารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  

๕. ในระหวางวันที่ 6 ถึง 14 กุมภาพันธ 2556 สาขาวิชาภาษาตางประเทศไดจัดการอบรมเทคนคิการทําขอสอบ
ภาษาอังกฤษ CU-TEP แตละทักษะ ไดแก การฟง การอาน และการเขียน (Error Identification) ใหแกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 10 ชั่วโมง 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.3 ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ 
     โดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษานักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เมื่อเทียบเปน 
     คะแนน TOEFL 

5 520 
คะแนน 

1.0000 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรในรายวชิาภาษาอังกฤษทีไ่ดรับการพฒันาใหเหมาะสมแกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

โดยใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ พุทธศักราช 2552  
๒. ครูผูสอนในรายวชิาภาษาอังกฤษมีทั้งครูชาวไทยและชาวตางประเทศ (Native speaker) 
๓. การกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตรเพื่อใช

ประโยชนในการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศและการทํางานตอไปในอนาคต 
๔. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชาภาษาตางประเทศ เปนผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางใหการดําเนินงาน

ตามหลักสูตรใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
๕. การทํางานกันเปนทีมและมีการประชุมกลุมในแตละรายวิชาอยางตอเนื่องตามทีไ่ดวางแผนไว  
๖. การจัดชุมนุมภาษาอังกฤษและคลินิกวิชาการภาษาอังกฤษ 
๗. เคร่ืองมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย กระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตลอดเวลา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมาก เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 เนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบ
ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  

2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 :  
1.3.1 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อเทียบ

เปนคะแนน TOEFL ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 
1.3.2 ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อ

เทียบเปนคะแนน TOEFL ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7231 โทรศัพท : 0-2849-7238 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงโครงงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนนําเสนอโครงงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากการนําเสนอตอ
สาธารณชนชาวไทยแลว การนําเสนอโครงงานเพื่อใหชาวตางชาติรับรูเปนอีกวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสรางสรรคจากวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดจากประเทศไทย เปนการแสดงถึงศักยภาพ
ของงานวิจัยที่ทําโดยเยาวชนไทยที่ทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนชั้นนําในตางประเทศ และยังไดเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในดานการทํางานวิจัยกับนานาประเทศ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2556 โรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
ณ ที่ประชุมวิชาการ จํานวน 26 โครงงาน ดงันี ้
1) ที่ประชุมวชิาการ JAPAN SUPER SCIENCE FAIR 2012, Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุน จํานวน 5 

โครงงาน  
2) ที่ประชุมวชิาการ The 5th International Science Youth Forum 2013 ประเทศสิงคโปร จํานวน 1 โครงงาน  
3) ที่ประชุมวชิาการ Philippine International Science Fair 2013 ที่ประเทศฟลปิปนส จํานวน 1 โครงงาน  
4) ที่ประชุมวชิาการ The 13th Kolmogorov Readings, International Science Conference for High Schools  

ณ Moscow, ประเทศรัสเซีย จํานวน 3 โครงงาน  
5) ที่ประชุมวชิาการ International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad 

(I-SWEEEP) ณ เมือง Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 โครงงาน 
6) ที่ประชุมวชิาการ Intel International Science and Engineering Fair คร้ังที่ 64 (Intel ISEF 2013)  

ณ เมืองฟนิกส มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2 โครงงาน  
7) ที่ประชุมวชิาการ Asia Pacific Conference of Young Scientist 2013 ณ เมือง Palembang ประเทศ 

อินโดนีเชีย จํานวน 3 โครงงาน  
8) ที่ประชุมวชิาการ Singapore International Science Challenge (SISC2013) ณ Nation Junior College 

ประเทศสิงคโปร จํานวน 1 โครงงาน 
9) ที่ประชุมวชิาการ INFORMATRIX2013 ประเทศโรมาเนยี จํานวน 1 โครงงาน  
10) ที่ประชุมวชิาการ The 5th International Environment & Scientific Project Olympiad (INESPO) 2013  

ณ กรุงอัมสเตอรดัน ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 1 โครงงาน  
11) ที่ประชุม The 9th International Student Science Fair 2013 (ISSF 2013) ประเทศสหราชอาณาจักร จํานวน 

2 โครงงาน  
12) ที่ประชุมวชิาการ Korea Science Academy Science Fair 2013 (KSASF 2013) ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

จํานวน 2 โครงงาน 
13) ที่ประชุมวชิาการ Stockholm Junior Water Prize 2013 ณ ประเทศสวีเดน จํานวน 1 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

14) ที่ประชุมวชิาการ Australian Science and Mathematics School International Science Fair 2013  
ณ Australian Science and Mathematics School เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 2 โครงงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 20 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 21 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 22 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 23 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ 24 โครงงาน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ฝายวิเทศสัมพนัธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียนเครือขายใน

ตางประเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและเสาะหาการประชุมวิชาการจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อเสนอสถานที่หรือประเทศที่เหมาะสมใหโรงเรียนพิจารณา 

๒. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมกับการประชุมวชิาการนั้น ๆ  
๓. ประสานผูปกครองขอความเห็นชอบอนุญาตใหนักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดทีี่จะนําเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 

ไดเปนอยางด ี
๒. ผูปกครองมีความพรอมและใหการสนบัสนนุนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ และโรงเรียนหาทุน

สนับสนนุบางสวนสมทบ ในกรณีที่ผูปกครองไมพรอมทางเศรษฐกิจ 
๓. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทาํบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง

การศึกษาตางประเทศ 
 
หมายเหตุ :  

1. เปนการจัดทาํโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เปนการแสดงผลงานทีจ่ัดข้ึนในตางประเทศเทานัน้ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ตางประเทศ 

4 26 
โครงงาน 

5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจาํนวนมาก 
๒. นักเรียนอาจจะเสียเวลาในการเรียนในชัน้เรียนชวงที่เดินทางไปนําเสนอ 
๓. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะตองเดินทางไปดวย สงผลตองานสอนปรกติทําใหตองมีผูอ่ืนชวยปฏิบัตหินาที่แทน 
๔. การประชุมวชิาการตางประเทศมีจํานวนไมมาก จึงมีนักเรียนบางสวนเทานัน้ที่สามารถไปรวมได สวนใหญ

ไมมีโอกาสไปรวมเสนอผลงาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4 :  

1.4.1 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ JAPAN SUPER SCIENCE FAIR 2012, 
Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุน 

1.4.2 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ The 5th International Science Youth Forum 
2013 ประเทศสิงคโปร 

1.4.3 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Philippine International Science Fair 2013 
ที่ประเทศฟลิปปนส 

1.4.4 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ The 13th Kolmogorov Readings, 
International Science Conference for High Schools ณ Moscow, ประเทศรัสเซีย 

1.4.5 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ International Sustainable World Energy 
Engineering Environment Project Olympiad (I-SWEEEP) ณ เมือง Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.4.6 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Intel International Science and Engineering 
Fair คร้ังที่ 64 (Intel ISEF 2013) ณ เมืองฟนิกส มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  

1.4.7 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Asia Pacific Conference of Young Scientist 
2013 ณ เมือง Palembang ประเทศอินโดนีเชีย 

1.4.8 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Singapore International Science Challenge 
(SISC2013) ณ Nation Junior College ประเทศสงิคโปร 

1.4.9 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ INFORMATRIX2013 ประเทศโรมาเนีย 
1.4.10 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ The 5th International Environment & 

Scientific Project Olympiad (INESPO) 2013 ณ กรุงอัมสเตอรดัน ประเทศเนเธอรแลนด 
1.4.11 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุม The 9th International Student Science Fair 2013 

(ISSF 2013) ประเทศสหราชอาณาจักร 
1.4.12 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Korea Science Academy Science Fair 2013 

(KSASF 2013) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
1.4.13 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Stockholm Junior Water Prize 2013  

ณ ประเทศสวีเดน 
1.4.14 รายงานการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Australian Science and Mathematics 

School International Science Fair 2013 ณ Australian Science and Mathematics School เมือง 
Adelaide ประเทศออสเตรเลีย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัย 
                     ชั้นนาํ 50 ลาํดับแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
เนื่องดวยอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม

ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของตางประเทศ การที่จะประสบ
ผลสําเร็จดังกลาวไดตองข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน ที่มีความรูความสามารถเปนเลิศ และมี
สภาพแวดลอมที่ดี โรงเรียนไดมีกระบวนการบมเพาะสงเสริม สนับสนุนที่ดีใหกับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ป จากนั้น
โรงเรียนพยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะตระหนักวา
มหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นยอมเปนที่รวมของคณาจารยชั้นยอด ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่นักเรียนจะไดรับการพัฒนาไปสู
เปาหมายยอมเกิดไดมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกาวไปสูสถาบันดังกลาวได หากนักเรียน
ไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถือวา
เปนผลสําเร็จของการศึกษาตอ 

 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ พิจารณาไดจากรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนทีไ่ดรับทนุทัง้หมด ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใชการจัดลาํดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking 
2012 ของ Time Higher Education Supplement 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ในปงบประมาณ 255๖ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชัน้นาํ 50 ลาํดับแรกของสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก QS World University Ranking 
2012/2013 ของ Top University จํานวน ๑๖ คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีั้งหมด ๒๗ คน คิดเปนรอยละ 59.26 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕๓                 

 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕5                 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕7                 

 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕9       
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๖๑                 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมนักเรียนศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัชัน้นาํ 50 ลําดบัแรกของโลก เชน 

1. ใหขอมูลและความรูแกนักเรียนเก่ียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก ของสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ รวมถึงความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวย 

2. จัดสรรบุคลากรของโรงเรียนที่มคีวามรู  ความสามารถ ประสบการณในการกํากับดูแลสนบัสนนุนักเรียนที่สนใจ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชัน้นาํ 50 ลําดับแรกของโลก เปนรายบุคคล 

3. ประชาสัมพนัธและทําความเขาใจกับสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ เก่ียวกับอุดมการณและเปาหมายของการจัด
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเปนที่จะไดรับทุนการศึกษาและตอยอดใน
การศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชัน้นํา 50 ลาํดับแรกของโลก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเขมขนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทําให

นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแขงขัน 
2. โรงเรียนมีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศมาใหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีในมหาวิทยาลัยชั้นนาํ 50 ลําดบัแรกของโลก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนสวนใหญใชเวลาเตรียมตัวดานภาษากับสถาบันตางประเทศ จํานวน 1 ป ทาํใหโรงเรียนไมสามารถมี
บทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนไดมากนัก 

2. การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 50 ลําดับแรกของโลกทางสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกป 
หมายเหตุ : 

โรงเรียนเลือกใชการจัดอันดับของ  THES-QS World University Ranking 2012 (Times Higher Education 
Supplement Quacquarelli Symonds) 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.5 : 

     1.5.1    รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก    
                 ปการศึกษา 2554 
     1.5.2   จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัชัน้นาํ  
                50 ลําดับแรกของสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546-2554 

 

  
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.5  จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕0 ลําดับแรก
ของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทียบกับนักเรียนท่ีไดรับทุนท้ังหมด 

5 รอยละ  59.26 4.1300 0.2065 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตโิดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน 
                  ๑.๖.๑ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔ โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป General Aptitude Test (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบวัดศักยภาพในการ

เรียน ในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ แยกได ๒ สวน คือ  
1. ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกไขโจทยปญหา 
2. ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

 โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ หรือมีนาคม ๒๕๕๖  ซึ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 255๖ ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2556 ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เดือนตุลาคม 2555  จากสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาต ิของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยเฉลี่ยเทากับ 259.39 หรือเทากับเปอรเซน็ตไทลที่ 99.16 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1  คะแนน  เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน 
                     เปอรเซ็นไทลที่ ๙๐ 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 92 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 94 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 96 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอรเซ็นไทลที่ 98 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.6.1  ผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) 
          โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอรเซ็นไทลที่ 
99.16 

5.0000 0.1000 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 21 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 
2552 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา 
3. โรงเรียนไดรับการอนุเคราะหผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

           ปจจุบนัสาํนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจัดสอบหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน อาจสงผล
กระทบตอระยะเวลาในการทาํงาน และการสงผลการสอบความถนัดใหกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.6.1 :  

1.6.1.1 รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวชิาการและวิชาชพี (PAT)   
          คร้ังที่ 1/2555 (เดือนตุลาคม 2555) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.7   จํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                     แหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7231 โทรศัพท : 0-2849-7238 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป 
นอกจากนั้นโรงเรียนยงัมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน สรางความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชีท้ี่สาํคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสาํเร็จในการดําเนนิงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาต ิโครงงานใดทีไ่ดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกลาวนับวาเปนโครงงานมีคุณภาพในระดบัดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเทากับผลงานระดบับัณฑิตศึกษา   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ เชน มหกรรมประกวด
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแหงประเทศไทย  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2556 โครงงานของนักเรียนไดผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
จํานวน 21 โครงงาน ดังนี ้

1) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) จํานวน 6 โครงงาน 
2) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012) 

จํานวน 5 โครงงาน 
3) การประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตรแหงประเทศ คร้ังที่ 7 จํานวน 10 โครงงาน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร 
               และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  11 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร 
               และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  12 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร 
               และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  13 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร 
               และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  14 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร 
               และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ 
               นานาชาติ  15 โครงงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนที่ทําโครงงานเสร็จแลว ทราบถึงข้ันตอนการไปนําเสนอโครงงาน 
๒. นักเรียนไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อจัดทําบทคัดยอหรือรายงานการวิจัย สงไปยงัคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานของที่ประชุมวชิาการเพือ่ขอรับการพิจารณาตัดสินผลงานใหเขารวมนําเสนอโครงงาน 
๓. นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาตดิตอและประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อปรับปรุงและแกไข

ตามคําแนะนาํและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
๔. เขารวมประชุมวิชาการตามกําหนดการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
    ผูทรงคุณวุฒิที่มีความชาํนาญการเฉพาะดานของคณะวิทยาศาสตร หองวิจัยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ และ

ศูนยวิจัยของสถาบันวิจัยตาง ๆ ไดใหคําแนะนําและคําปรึกษา รวมทั้งใชเคร่ืองมืออุปกรณในการทําโครงงานและยินดีให
การสนับสนนุในการทาํโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

๑. นักเรียนตองบริหารเวลาในการทําโครงงานเนือ่งจากมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทาํใหมีเวลาในการ
ทําโครงงานคอนขางจํากัด  

๒. โครงงานของนักเรียนยังไมมผีลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบนัอุดมศึกษา 
๓. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงวิชาการจํากัด บางโครงงานนักเรียนทาํโครงงานทีต่องใช

เนื้อหาวิชาที่มีความลึกทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนทําโครงงานที่ตนสนใจ และมีความหลากหลาย 
๔. อาจารยในคณะวทิยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัยที่นักเรียนไปขอรับคําปรึกษา มีภารกิจของตนเองที่

คอนขางมากอยูแลว 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.7 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการ     
กลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาต ิ

5 21 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ : 
1. เปนการจัดทาํโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เปนการแสดงผลงานทีจ่ัดภายในประเทศไทย โดยผูจัดหรือเจาภาพอาจจะเปนหนวยงานของไทยหรือองคกร

ตางประเทศ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.7 :  

     1.7.1 รายงานสรุปบทคัดยอการไปนาํเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   1.8.1  รอยละของจํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาทีใ่ชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ในที่นี้หมายถึงการศึกษาตอของ

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร 
เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเขาใจ 
เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อ
ประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนทางดานดังกลาวใหกับสังคม
และประเทศชาติที่มีความขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 255๖ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 224 คน จากนักเรียนทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ 96.1๔ 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                เปนรอยละ 93.33 (224/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                เปนรอยละ 94.16 (226/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                เปนรอยละ 95 (228/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                เปนรอยละ 95.83 (230/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
                เปนรอยละ 96.67 (232/240 คน) 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน - 26 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดรับการบมเพาะเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ 

เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเห็นความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยทีป่ระสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะเกิดความรัก  มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเห็น
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย หรือสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไปศึกษา
ดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนนุใหนักวิจัยขององคกรไดมาเปนวทิยากรบรรยายพิเศษและเปนที่
ปรึกษาในการทาํโครงงานของนกัเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและแรงจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนกัวิจัย

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมเพียงพอ 
หมายเหตุ : 

           สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.8.1 : 

1.8.1.1   ขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ปการศึกษา   
              2555 รุนที่ 20 จําแนกตามสาขาที่ศึกษาตอ 

           1.8.1.2   สรุปรายชื่อของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา   
                         2555 รุนที่ 20 จําแนกตามสาขาที่ศึกษาตอ 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.8.1    รอยละของจํานวนนักเรียนที ่
            ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช 
            วิทยาศาสตรและวทิยาศาสตร 
            ประยุกต 

4 รอยละ 96.14 4.3690 0.1748 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   1.8.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุกัญญา  ดียัง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3162 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในคณะวิทยาศาสตร หรือคณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืน ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหได
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี  เชน สาขาวิชาฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร โลกศาสตร/ดาราศาสตร คอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ พ.ศ. 
2543 กลาววา ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จงึมีภารกิจสาํคัญใน
การสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
หากนักเรียนคนใดศึกษาตอทางดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ก็จะมีสวนในการสรางบุคลากรทีจ่ะเปนนักวิจัย นักประดิษฐ
คิดคนทางเทคโนโลยีดวย  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็น
คุณคา ความสาํคัญ และความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลย ี

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลย ี

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 255๖ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
เทคโนโลยี จํานวน 67 คน จากนักเรียนทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ 28.76 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 33.75 (81/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 35.42 (85/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 37.50 (90/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 39.58 (95/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 41.67 (100/240 คน) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา 

โอกาสความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชพีทางดานวทิยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยทีป่ระสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะ เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเห็น
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย หรือสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไปดูงาน
หรือฝกงาน ตลอดจนการสนบัสนุนใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและเปนทีป่รึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชพีเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมเพียงพอ 
หมายเหตุ : 

       วิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี  หมายถึง สาขาวชิาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร  โลกศาสตร/ดาราศาสตร 
คอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.8.2 : 

1.8.2.1   ขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ปการศึกษา   
              2555 รุนที่ 20 จําแนกตามสาขาที่ศึกษาตอ 

           1.8.2.2   สรุปรายชื่อของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา   
                         2555 รุนที่ 20 จําแนกตามสาขาที่ศึกษาตอ 
 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.8.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
          ทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและ 
          เทคโนโลย ี

5 รอยละ 28.76 1.0000 0.0500 

 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 29 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.9   จํานวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช ๒๕๕๒ ที่ไดรับการพฒันาใหเปน 
                     ตนแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based หรือ Scientific Inquiry 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง 

                       2. นายพรมงคล  จิ้มลิ้ม 
                       3. นายชิดเฉลิม  คงประดิษฐ 
                       4. นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน 
                       5. นางสาวกรรณิถา  สีวลีพันธ 
                       6. นางพรรณวิภา  ดารามาศ 
                       7. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง 
                       8. นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ 
                       9. นางสุภานันท  สุจริต 

โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4227,4222, 5181,  
               5202,6275, 6294, 6270, 4244 

คําอธิบาย : 
กระบวนการสบืเสาะหาความรู (Problem Based - Scientific Inquiry  ) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่

กระตุนใหผูเรียนสืบคนหาคําตอบในประเดน็หรือปญหาที่สงสัยหรืออยากรูคําตอบ  โดยเนนใหผูเรียนรับผิดชอบที่จะ
เรียนรูดวยตนเอง  ครูจะมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกที่จะใหผูเรียนคนพบขอมูลและจัดระบบความหมาย
ของขอมูลของตนเอง 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจาํนวนรายวชิาในหลักสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ไดรับ
การพัฒนาใหเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ Problem Based หรือ Scientific 
Inquiry 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
        จํานวนรายวชิาในหลักสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนการสอน โดย Problem Based หรือ Scientific Inquiry ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  มีจํานวน 19 
วิชา 

1. ว30231  ปริมาณสารสัมพนัธ สถานะของสารและเคมีไฟฟา  
2. ว30232  จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี 
3. ว30233   อินทรียเคมีและสารชีวโมเลกุล  
4. ว30261  พันธุศาสตรและวิวฒันาการ  
5. ว30263 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตว 
6. ว30629 เภสัชพฤกษศาสตร  
7. พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
8. พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  
9. ท30102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  
10. ว30201 กลศาสตร     
11. ว30203 ไฟฟาและแมเหล็ก  
12. ว30407  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

13. ง30363 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและสรางตนแบบ 
14. ค30103 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส 2  
15. ค30203 สถิติเบื้องตน  
16. ค30204 ความนาจะเปนเบื้องตน 
17. ส30104 เศรษฐศาสตร 
18. ส30106  ประวัติศาสตรสมัยใหม  
19. ส30109  ประวัติศาสตรไทย 2 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based  
               หรือ Scientific Inquiry  เปน 11 รายวิชา 

 2 คะแนน  เมื่อจํานวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based  
               หรือ Scientific Inquiry  เปน 13 รายวิชา 

 3 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based  
               หรือ Scientific Inquiry  เปน 15 รายวิชา 

 4 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based  
               หรือ Scientific Inquiry  เปน 17 รายวิชา 

 5 คะแนน   เมื่อจํานวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช Problem Based  
               หรือ Scientific Inquiry  เปน 19 รายวิชา 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชุมชี้แจงและทําความเขาใจกับครูที่ไดรับการแตงตัง้เปนคณะทํางาน  
2. คณะทํางานศึกษารูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร

ชั้นนาํของโลก 
3. คณะทํางานระดมความคิดจัดทาํหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 

วัตถุประสงครายวิชา (Course Objective)  และแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (Course Syllabus)  
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ว30291  ธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร  ใหกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา  2555 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.9  จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียน 
       มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช  
       ๒๕๕๒ ที่ไดรับการพัฒนาใหเปน 
       ตนแบบในการจัดการเรียนการสอน  
       โดยใช Problem Based หรือ  
       Scientific Inquiry 

5 19 รายวิชา 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

5. สนับสนนุและสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู  Inquiry -  based  learning  หรือ Problem-based learning 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีการจัดอบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู Inquiry - based  learning หรือ Problem-based learning  ใหกับครูผูสอนทุกคน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ครูตองเพิ่มทักษะในการใชคําถามและการตั้งประเด็นของความสงสัย 
2. นักเรียนบางคนเรียนลวงหนามากอนทําใหมีความเขาใจในเนื้อหา องคความรู และทาํใหไมตื่นเตนกับการสบืเสาะ

ความรู 
3. นักเรียนบางสวนยังไมเห็นประโยชนของการสบืเสาะหาความรูและไมใหความรวมมือ ดังนัน้ครูจึงตองจัด

กระบวนการสอนใหนักเรียนเห็นประโยชนและใหความรวมมือมากข้ึน 
4. ครูผูสอนบางสวนขาดประสบการณการบริหารเวลาในกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.9 : 
1.9.1 แผนการจัดการเรียนรูฉบบัสมบรูณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.10  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                      มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

 1.10.1   จํานวนโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
                                หนวยงานวจิัยภายนอก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพิมพเพ็ญ  กลิ่นละออง 

โทรศัพท :  0-2849-7231 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4254, 4211 

คําอธิบาย : 
การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู

ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับบุคลากรของ
หนวยงานที่ทําการวิจัยตาง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่
เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน หนวยงานวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เชน การเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร การใหทุนวิจัย และการให
ความอนุเคราะหดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอการทําโครงงานของนักเรียน 

ตัวบงชีท้ี่สาํคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสาํเร็จในการดําเนนิงานของกิจกรรมโครงงานวิจัยคือ จํานวนโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจากหนวยงานวิจัยภายนอก 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้   พิจารณาจากจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตร
พี่เลี้ยงจากหนวยงานวิจัยภายนอก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2556 มีจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับความรวมมือจากนกัวิทยาศาสตรพี่
เลี้ยงจากหนวยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 63 โครงงาน ไดคะแนนผลการประเมิน เทากับ 5  โดยมีหนวยวิจัยที่ใหความ
อนุเคราะหนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จาํนวน 27 หนวยวิจัย มีนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจํานวน 44 คน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 33 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 35 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 37 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 39 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 41 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนรับทราบเก่ียวกับการทาํโครงงานในหนวยงานวิจัย 
2. ประชาสัมพนัธงานวิจัยที่หนวยงานวิจัยตาง ๆ ดาํเนนิการอยูใหนักเรียนทราบ 
3. เปดรับสมัครใหนักเรียนเลือกหนวยงานวิจัยที่สนใจ หรือเก่ียวของกับโครงงานของนักเรียน และของนักวิจัยใน

หนวยงานวิจัยนัน้เพื่อใหนักเรียนเขาฝกประสบการณ 
4. โรงเรียนสงหนังสือขออนุญาตอยางเปนทางการ 
5. สงนักเรียนเขาฝกประสบการณและทําโครงงาน งานวิจัยติดตามการฝกประสบการณและการทําโครงงาน 

งานวิจยั 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

มีหนวยงานวิจัยจาํนวนมากทีส่ะดวกตอการเดินทางไปและกลบั โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้ในเขต
จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร และนักวิจัยของหนวยงานวิจัยยินดีที่จะรับนักเรียนเขาฝกประสบการณ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ในการประสานเพื่อใหเกิดความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลีย้งจากหนวยงานวจิัยภายนอกนัน้ คอนขางมี
อุปสรรคเนื่องจากหัวขอโครงงานวิทยาศาสตรทีน่ักเรียนสนใจนัน้ จะตองสอดคลองกับความถนดัหรือความสนใจ
ของนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงในศูนยวิจัยจึงจะไดรับความอนุเคราะห 

2. เมื่อนักเรียนไดรับอนุญาตใหเขาไปทาํโครงงานวทิยาศาสตรกับนกัวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงในศูนยวิจยั วันเวลาที่
นักเรียนจะออกไปในศูนยวิจัยนัน้ อาจะไมสอดคลองกับวนัวางของเคร่ืองมือที่นักเรียนตองการใชงานเพื่อวิจัย 

3. เวลาในการเดินทางไปศูนยวิจัย ใชคอนขางมากเนื่องจากรถติดหรือเกิดจากฝนตกทําใหมีปญหาในการเดินทาง 
           นักเรียนมีความกังวลใจเร่ืองการเรียนในชั้นเรียนเมื่อถึงเวลาใกลการสอบกลางภาค และปลายภาคนักเรียนจะ 
           จัดสรรและบริหารเวลาไดไมดีนักจึงทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการทําโครงงานวทิยาศาสตร 
หมายเหตุ : 

โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหนักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรไดมีโอกาสไปฝกประสบการณ การวิจัยทาง
วิทยาศาสตรกับศูนยวิจัย/หองวิจัยของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานเปนที่ยอมรับและพรอมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.10.1 :  

        1.10.1  สรุปจํานวนโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตร 
                    พี่เลี้ยงจากหนวยงานภายนอก ประจําปการศึกษา 2556      

      

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.10.1 จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือ 
กับโรงเรียนในการใหนักเรียนทาํ
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

5 63 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.10  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                      มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

  1.10.2   รอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการประเมินจาก 
                                 หนวยงานวิจัยในระดบัดีข้ึนไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพิมพเพ็ญ  กลิ่นละออง 

โทรศัพท :  0-2849-7231 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4254, 4211 

คําอธิบาย : 
การเสริมสรางคุณลักษณะนักวจิัยที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรูความสามารถในการทาํ

วิจัย โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนกัเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับบุคลากรของหนวยงานที่ทาํการวิจัยตางๆ 
ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดดาํเนินการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เชน หนวยวิจัยของ สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เชน การเปนทีป่รึกษาในการทาํ
โครงงาน การใหความอนุเคราะหการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหดานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับการทําโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2556 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ
ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดีข้ึนไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2556 มีนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตร วิจัยและไดรับผลการประเมินจากหนวย 

งานวจิยัในระดบัดีข้ึนไป มีผลการประเมินคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (ในระดับคะแนน 1-4 คือ 4 หมายถึง ดีมาก, 3 
หมายถึง ดี, 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุง, 0 หมายถึง ไมสามารถประเมินได) คิดเปนรอยละ 91.50  

แบบประเมนิ ประกอบดวย 8 รายการ 1) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 2) ความสามารถในการเรียนรูและแกปญหา
3) ความมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) ความรับผิดชอบและขยนัหมั่นเพียร 5)  ความมีวินัยในตนเอง 
6) ความสามารถในการวางแผนและบริหารเวลา 7) การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
8) ความมีแววในการเปนนักวิจยัในอนาคต  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 75 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดีข้ึนไป 

 2 คะแนน   เมื่อรอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดีข้ึนไป 

 3 คะแนน   เมื่อรอยละ 85 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดีข้ึนไป 

 4 คะแนน   เมื่อรอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดีข้ึนไป 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดีข้ึนไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนรับทราบเก่ียวกับการทาํโครงงานในหนวยงานวิจัย 
2. ประชาสัมพนัธงานวิจัยที่หนวยงานวิจัยตาง ๆ ดาํเนนิการอยูใหนักเรียนทราบ 
3. เปดรับสมัครใหนักเรียนเลือกหนวยงานวิจัยที่สนใจ หรือเก่ียวของกับโครงงานของนักเรียน และของนักวิจัยใน

หนวยงานวิจัยนัน้เพื่อใหนักเรียนเขาฝกประสบการณ 
4. โรงเรียนสงหนังสือขออนุญาตอยางเปนทางการ 
5. สงนักเรียนเขาฝกประสบการณและทําโครงงาน งานวิจัย 
6. ติดตามการฝกประสบการณและการทําโครงงาน งานวิจัย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
           นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงในศูนยวิจัยไดใหความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี ในการอนุเคราะหใหนักเรียนเขา
ขอรับคําปรึกษาในเร่ืองการทําโครงงานวิทยาศาสตร หรืออนุญาตใหนักเรียนเขาไปฝกประสบการณในศูนยวิจัยและให
โอกาสในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆจาํนวนมาก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ในการประเมินนักเรียนในการทาํโครงงานวิทยาศาสตรโดยนักวทิยาศาสตรในศูนยวิจยัมีอุปสรรคเก่ียวกับเวลาที่
นักวิทยาศาสตรไดเห็นพฤติกรรมนักเรียนในระยะเวลาสัน้หรืออาจจะไมตอเนื่อง จึงอาจจะประเมินไดยาก 

2. ชวงเวลาที่ใหนักวิทยาศาสตรในศูนยวิจัยทาํแบบประเมินประมาณ 15 วัน อาจเปนชวงที่นักวทิยาศาสตรใน
ศูนยวิจัยติดภารกิจ โรงเรียนจึงไดรับแบบประเมินสงคืนไมครบทุกคน 

หมายเหตุ : 
๑. ผูประเมินคือหนวยงานวิจยั/ศูนยวิจัยที่นักเรียนไปเขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตร 
๒. ในรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน โปรดสงแบบประเมนิผลนักเรียนที่เขา

รวมโครงงานวทิยาศาสตร 3 ราย เปนหลักฐานประกอบ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.10.2 : 

1.10.2.1 ผลการประเมินของนักเรียนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ประเมินโดยนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงใน
ศูนยวิจัย โรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ ประจําปการศึกษา 2556 

1.10.2.2 ตัวอยางแบบประเมินนักเรียนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ 

1.10.2.3 ศูนยวิจัย/หนวยงานวิจัย ทีน่ักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2556  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.10.2  รอยละของนักเรียนที่เขารวมทํา 
 โครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจยั 
 และไดรับผลการประเมินจาก 
 หนวยงานวิจัยในระดบัดีข้ึนไป 

5 รอยละ 92.50 4.5000 0.2250 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.11  รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แหง  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ 

โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3158 

คําอธิบาย : 
เหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ กลาวไวอยางชัดเจนที่ใหโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณเปนตนแบบแกโรงเรียนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แหง 
ทั่วประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งใหเปนโรงเรียนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทาง
วิทยาศาสตรเชนเดียวกัน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทําขอตกลงใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน
รอบที่ ๒ ระยะเวลา ๓ ป ใหการสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให
สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเชนเดียวกับนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

ผลสําเร็จของการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แหงทั่วประเทศ วัดไดจากผลสําเร็จของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหงทั่วประเทศ  ที่สามารถนําหลักสูตร หรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไป
ใชจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แหงไดเปนอยางดี 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2556   ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ 2556 โรงเรียนไดดาํเนินการประเมินผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหง ดวยตนเอง ผลปรากฏวาไดคะแนนรอยละ 100 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง เปนรอยละ 75  
 2  คะแนน   เมื่อผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง เปนรอยละ 80 
 3  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง เปนรอยละ 85 
 4  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง เปนรอยละ 90 
 5  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง เปนรอยละ 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.11   รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการ 
          กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
          12 แหง  

4 รอยละ 100 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดสงขอมูลนักเรียนที่สมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2556  ที่ผานการคัดเลือกในรอบแรก 
2. จัดประชุมการสรางความเขาใจการบริหารจัดการโรงเรียนวิทยาศาสตรใหกับผูบริหารโรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แหง 
3. จัดประชุมหารือการจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร 
4. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณประจาํป 2556  
5. จัดกิจกรรมรวมนําเสนอโครงงานของนักเรียนจากกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ในงาน MWITS Science 

Fair 2013 
6. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556  ตาม

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2552  
7. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทาํขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2555 และภาคเรียนที่ 1/2556 
8. จัดสงแผนการจัดการเรียนรูฉบบัยอรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเตมิกลุม 1 ชั้น ม.5 และ 6 ภาคเรียนที่ 2/2555  

และชัน้ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2556 
9. ผูบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย และพิษณโุลก  พรอมดวยครู 1 คน นักเรียน 3 คน  เขา

รวมงาน KSA Science Fair 2013 ที่ Korea Science Academy of KAIST ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหล ี
ระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 

10. เดินทางไปใหคําปรึกษาแนะนําการใชงบประมาณปการศึกษา 2556  และจัดเตรียมแผนการใชงบประมาณป 
2557  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  และนครศรีธรรมราช 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาวิทยาลัยที่ทํา

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความแตกตางของระบบการทาํงานของหนวยงานราชการกับองคการมหาชน 
2. การโยกยายผูบริหารและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชาวทิยาลัยบอยคร้ัง  ทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการ

ดําเนินการ 
3. การกระจายของที่ตั้งโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั่วประเทศ 12 แหง  ทําใหมีคาใชจายสูงในการดําเนินการ 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.11 : 

1.11.1  รายงานผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.12  รอยละของผลสําเร็จในการพฒันาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 
                       วิทยานสุรณ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมูล : ๑. นางสาวกนกนาถ  โกสวุินทร 

                     ๒. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ 
                     ๓. นางชุดาภา  โพธิบ์ุตรด ี

โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3158 

คําอธิบาย : 

สําหรับนักเรียนที่อยูในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โดยจะรับสมัครโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการข้ันพื้นฐานเขารับการอบรมสัมมนา โดยโรงเรียนที่ครูเขารวมการอบรม
จะตองมีอุปกรณที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
 เพื่อยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานเทียบเทาโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของประเทศและเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา ฟสิกส และคอมพิวเตอร ใหกับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการอบรมในหัวขอที่เขาใจยากและมีทักษะในการสอนปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่อยูในโครงการหองพิเศษวิทยาศาสตร โดยจัดสรรงบประมาณผานโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการอบรม 
 เปาหมายเชิงปริมาณ : จํานวน ๒๔๐ คน โดยในแตละระดับชั้นตอปงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

- คร้ังที่ ๑ จํานวน ๑๒๐ คน เปนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส และคอมพิวเตอร สาขาละ ๒ คน จากโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคัดเลือกเขาโครงการ กอนนําไปจัดการเรียนการสอนใน 
ภาคเรียนที่ ๑ 

- คร้ังที่ ๒ จํานวน ๑๒๐ คน เปนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส และคอมพิวเตอร สาขาละ ๒ คน จากโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคัดเลือกเขาโครงการ กอนนําไปจัดการเรียนการสอนใน 
ภาคเรียนที่ ๒ 

เปาหมายเชิงคุณภาพ :  
  ครูที่เขารับการอบรม/สัมมนา/พัฒนาวิชาการ/แลกเปลีย่นเรียนรูและฝกปฏิบัติการในคร้ังที่ ๑ และคร้ัง

ที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ดานความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชาและทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน 
สามารถนาํไปใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2556   ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ 2556  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดดําเนินการประเมินผลสําเร็จจากการจัดอบรมพัฒนาความรู
ทางวชิาการ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับครูระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหองพิเศษวิทยาศาสตรของ สพฐ. 
รุนที่ 1  คร้ังที่ 1 และ 2 ผลการประเมินปรากฏวาไดคะแนนรอยละ  92.20 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 

                 วิทยานสุรณ เปนรอยละ 60  
 2  คะแนน   เมื่อผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 

                 วิทยานสุรณ เปนรอยละ 65 
 3  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 

                 วิทยานสุรณ เปนรอยละ 70 
 4  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 

                 วิทยานสุรณ เปนรอยละ 75 
 5  คะแนน   เมื่อผลสาํเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล 

                 วิทยานสุรณ เปนรอยละ 80 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดประชุมสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการใหกับผูบริหารจากโรงเรียนที่มีหองพิเศษวิทยาศาสตรใน

สังกัด สพฐ. ที่เขารวมโครงการ 
2. จัดใหมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวชิาการระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนที่มี

หองพิเศษวิทยาศาสตรในสังกัด สพฐ. ที่เขารวมโครงการ  โดยมรีองเลขาธิการ กพฐ.  รวมลงนามดวย 
3. จัดอบรมทางวชิาการใหกับครูของโรงเรียนที่รวมโครงการในสาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส 

และชีววทิยา  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปการศึกษา 
2556   

- คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่ 25-29 มีนาคม 2556  
- คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 

4. จัดสงรายการครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรพรอมงบประมาณในการจัดซื้อ  โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนที่เขารวมโครงการสังกัดอยู   

- คร้ังที่ 1  วันที่ 11 เมษายน 2556  โรงเรียนละ 1,320,000.00 บาท  รวมเปนเงิน 
15,840,000.00 บาท 

- คร้ังที่ 2  วันที่ 30 สิงหาคม 2556  โรงเรียนละ 375,000.00 บาท  รวมเปนเงนิ 
4,500,000.00 บาท 

5. จัดทํารายงานผลการจัดโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร สาํหรับครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หองพิเศษวิทยาศาสตร ของ สพฐ. รุนที่ 1 คร้ังที่ 1 และ 2  และสงไปยัง 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.12   รอยละของผลสําเร็จในการพัฒนา
ความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5 รอยละ 92.20 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

- โรงเรียนที่เขารวมโครงการ  เพื่อรับทราบขอมูลความกาวหนาและติดตามการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนของตน   

- เลขาธิการ กพฐ. และสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  เพื่อรับทราบผลการดําเนนิ
โครงการ 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ความแตกตางของระบบการทาํงานของหนวยงานราชการกับองคการมหาชน  อาทิ เชน ระบบการจัดซื้อ 
จัดจาง 

2. การกระจายของที่ตั้งโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ทั้ง 12 แหง  ทําใหมีคาใชจายสูงในการดําเนนิการ 
 
หมายเหตุ : 

ผลสําเร็จของการพัฒนาความรูทางวิชาการในประเด็น 
1. ความรูความเขาใจของครูกอนและหลังการอบรม 
2. ติดตามการใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.12 : 
1.12.1 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร สําหรับครูระดับ 

                      มัธยมศึกษาตอนปลาย หองพิเศษวิทยาศาสตร ของ สพฐ. รุนที่ 1 คร้ังที่ 1 และ 2 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความสาํเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นายเศวต  ภูภากรณ 

                       2. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3154, 3155 

คําอธิบาย : 
การสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและความ

ตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการเรียนรูและเขาใจ
ผูรับบริการ  ผลที่ไดรับจากการสํารวจความพงึพอใจจะนาํมาปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชนมีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ 

ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2556  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ  ของปงบประมาณ  2555  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา  พบวา  งานบริการที่ไดคะแนนต่ําที่สุด    
ในปที่ผานมา  โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คือ  ฝายวิทยบริการ ในขอที่เก่ียวกับ 
“เจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ” “เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว” และ “เจาหนาที่
เต็มใจใหบริการดวยความเปนกันเอง”  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ โดยจะเชิญวิทยากรมาใหการอบรมเจาหนาที่ทกุฝายเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

4. เชิญวิทยากรมาอบรม  เร่ืองการบริการสูความเปนเลิศ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 มีผูเขารับการอบรม จํานวน  
60 คน โดยอาจารย ดร.ชวูิทย  รัตนพลแสนย ศูนยวิจยัและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีผลการประเมินความพงึพอใจจากผูเขารับการอบรม 
โดยรวมเฉลี่ย 4.32 

5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของฝายวิทยบริการ หลังจากเขารับการอบรม 
“การบริการสูความเปนเลิศ”โดยผลการประเมนิความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยวิทยบริการ (ในภาพรวม) 
ไดรอยละ 85.20   

6. รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคร้ังที่ 91/6/2556 วันที ่13 พฤศจิกายน 2556  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ ๑ วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา เทากับ  ๑   คะแนน 
ระดับ ๒ กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสํารวจ เทากับ  ๒   คะแนน 
ระดับ ๓ คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงาน

ตามผลการสํารวจ 
เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ เทากับ  ๔   คะแนน 
ระดับ ๕ รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการ

องคการมหาชน 
เทากับ  ๕   คะแนน 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 2.1    ระดับความสําเร็จของการใชผล
การสํารวจความพงึพอใจเพื่อ
พัฒนาการใหบริการ 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500  

  
 
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ  ของปงบประมาณ  2555  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 
2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา  พบวา  งานบริการที่ไดคะแนนต่ําที่สุด    

ในปที่ผานมา  โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  คือ  ฝายวิทยบริการ ในขอที่เก่ียวกับ 
“เจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ” “เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว” และ “เจาหนาที่
เต็มใจใหบริการดวยความเปนกันเอง”  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ  โดยจะเชิญวิทยากรมาใหการอบรมเจาหนาทีทุ่กฝายเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของฝายวิทยบริการ หลังจากเขารับการอบรม 
“การบริการสูความเปนเลิศ” ” โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยวิทยบริการ  
(ในภาพรวม) ไดรอยละ 85.20 

4. รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
องคการมหาชน เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคร้ังที่ 91/6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556   

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ความรวมมือของเจาหนาที่ทุกฝายในการพัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ความไมชดัเจนของการสื่อสารในการใหบริการ และความเหมาะสมของบุคลิกภาพบุคลากรในหนาที่ใหบริการ 

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 
2.1.1 สรุปผลการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของปงบประมาณ 2555 
2.1.2 สรุปการกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของปงบประมาณ 

2555 
2.1.3 รายงานผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

องคการมหาชน 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.2  รอยละความพงึพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวธวชนิี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนมา รัฐบาลไดประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเปาประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือ  การสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซื่อตรง   
เที่ยงธรรม  เปนกลาง  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จึงไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และองคการมหาชน  และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการมหาชน)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดวาจางผูประเมินอิสระเขามาดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  ซึ่งงานบริการที่นักเรียนและผูปกครองไดรับบริการ
โดยตรงตั้งแตข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดทาย  การเก็บรวบรวมขอมูลจะสอบถามความพึงพอใจ  ดวยวิธีการสัมภาษณและ/
หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  สําหรับประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใชในการสํารวจ  ประกอบดวย 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ข้ันตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดวาจางผูประเมินอิสระเขามาดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  ระหวางเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๖  และนาํผลการประเมินไป
ใชประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในดานตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 

ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2556  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาป 5-6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ปการศึกษา 2556 โดยไดดําเนินการจางผูประเมินอิสระเพื่อเขามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  คือ  รศ.ดร. สมสรรญก  วงษอยูนอย  และคณะวิจัย  ผลปรากฏวามีความ 
พึงพอใจอยูในระดับมากทั้ง 9 ฝาย/งาน คิดเปนรอยละ 100 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 70 ของความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  
 2  คะแนน   เมื่อรอยละ 75 ของความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 
 3  คะแนน   เมื่อรอยละ 80 ของความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 
 4  คะแนน   เมื่อรอยละ 85 ของความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 
 5  คะแนน   เมื่อรอยละ 90 ของความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 2.2  รอยละความพึงพอใจของนักเรียน 
       และผูปกครองที่มีตองานบริการ 
       ของโรงเรียน 

5 รอยละ 100 5.0000 0.2500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนดําเนนิการวาจางผูประเมินอิสระเขามาดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มี    

ตองานบริการของโรงเรียน  โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
1. การสํารวจกลุมเปาหมายผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ คือ  

1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6  ปการศึกษา 2556 
1.2  ผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6  ปการศึกษา 2556 

2.  ประเด็นหลักที่ทําการสํารวจ ประกอบดวย 
2.1  การสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ ตามขอกําหนดของ ก.พ.ร. 

- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ เชน อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม หองเรียน หอพัก 

ระบบบริการวิชาการ หองสมุด และศูนยกีฬา 
2.2  การสํารวจความเชื่อมัน่เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

3 .  กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 5 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน  2556 
4 .   การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ จากนักเรียนและผูปกครอง   
     นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 – 6  ปการศึกษา 2556 
5. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุมนักเรียน คือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก     
      โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
6. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุมผูปกครองนักเรียน คือ คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และผูปกครองเครือขาย  โดยใชวิธกีารสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) 

7. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในดานตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  
      มหิดลวิทยานุสรณ 

เงื่อนไข : 
๑. โรงเรียนจัดหาองคกรผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดทําแบบสํารวจทีส่ามารถดําเนินการ ไดเปนอยางด ี

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 : 
         2.2.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.3  รอยละของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน 

                       2. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา 
                       3. นายลิ้ม  ปนทอง 
                       4. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 

โทรศัพท :  0-2849-7103 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2105,2104,2149 

คําอธิบาย : 
พันธกิจของโรงเรียน ประการหนึ่ง คือใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

เพื่อใหพันธกิจดังกลาวดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนจึงไดประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ดานการจัดการเรียนการสอน สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปนโรงเรียนเดียวใน
ประเทศที่มีองคความรูทางดานนี้เปนการเฉพาะ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการจัดตั้งในประเด็น “การเปนตนแบบแก
โรงเรียนที่มีลักษณะเชนเดียวกัน” โรงเรียนจึงไดใหบริการทางวิชาการแกโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ไดมาศึกษาดูงาน
ตลอดจนการจัดการอบรมทางดานวิชาการ 

ดังนั้น เพื่อใหการบริการทางวิชาการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค  โรงเรียนตองจัดสํารวจความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการทางวิชาการ จึงจะนําผลจาการสํารวจมาปรับปรุงแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของความพงึพอใจของผูรับบริการทางวิชาการของโรงเรียน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารับบริการทางวิชาการจากโรงเรียนและหนวยงานตางๆ  ในชวงเดือน
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556ประจําปงบประมาณ 2556 ปรากฏวา ผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการทาง
วิชาการอยูในระดับดแีละดีมาก คิดเปนรอยละ 97.13 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 70 ของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน  
 2  คะแนน   เมื่อรอยละ 75 ของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน 
 3  คะแนน   เมื่อรอยละ 80 ของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน 
 4  คะแนน   เมื่อรอยละ 85 ของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน 
 5  คะแนน   เมื่อรอยละ 90 ของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 2.3    รอยละของความพึงพอใจของผู
เขารับบริการทางวชิาการของ
โรงเรียน 

5 97.13 5.0000 0.2500  

  
 

     

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
การสํารวจความพงึพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปนการสํารวจความพงึ

พอใจในดานของการใหบริการ  เจาหนาที่ผูใหบริการ  และขอมูลที่ไดรับ  โดยมีระยะเวลาของการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ซึ่งมีผูเขารับบริการทางวิชาการทั้งหมด 25 หนวยงาน จํานวน 965 คน  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
       ผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณทุกคนไดรับแบบสอบถามในการสํารวจความพึงพอใจ
ของการไดรับบริการ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ผูเขารับบริการมักจะดาํเนินการตอบแบบสอบถามแลวเสร็จกอนที่จะศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนในหองเรียน

และหองปฏิบัติการตางๆ ซึ่งอาจทําใหผลการตอบแบบสอบถามไมตรงความเปนจริง  
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.3 : 
2.3.1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  
2.3.2 ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.1  รอยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน 
                     ในระดับด ี
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางอัจฉรา   เกงบัญชา 

                     2. นางพวงรัตน  อินทรฤทธิ ์
                     3. นายธันวา  สําราญศิลป 
                     4. นายเศวต  ภูภากรณ 
                     5. นางสาวสชุาวดี  บูรณสมภพ 
                     6. นายพรมงคล  จิ้มลิ้ม 
                     7. นางสาวนิธกิานต  คิมอ๋ิง 
                     8. นางสมฤทยั  แกวบุญ 

โทรศัพท :  0-2849-7259 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6265, 3178, 5181,  
              6270, 4222, 4245, 4241 

คําอธิบาย : 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดเพื่อมุงสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหรักการเรียนรู รักการอาน  

รักการเขียน และรักการคนควาอยางมีระบบ มีความเปนผูนํา มีความเปนไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออก
กําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้งกายและใจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับอุดมการณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ดังนี้  

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเปนผูนํา 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งเทียบมาตรฐาน
โลกในระดับเดียวกัน 

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาที่ดีดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4. รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควาอยางเปนระบบ มีความรอบรู รูรอบ และสามารถ
บูรณาการความรูได 

5. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐาน
โลกในระดับเดียวกัน 

6. มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถ่ิน เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุงที่จะทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคมตองการตอบแทน
บานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนําของนานาประเทศ และมีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอ

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

                                                                                                              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 49 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ สรางสรรคองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศชาติและสังคมไทยใน
อนาคตชวยพัฒนาประเทศชาติใหสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในประชาคมโลก เปนสังคมผูผลิตที่มีมูลคาเพิ่มมากข้ึน 
สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมแหงคุณภาพและแขงขันได และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท
เอ้ืออาทรตอกัน  

โรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
    ๑.๑ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
 ๑.๒ ดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 
 ๒. การฟงบรรยาย 
  ๒.๑ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
  ๒.๒ ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ 
  ๒.๓ ดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี 
 ๓. อานหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให จํานวน ๕๐ ชื่อเร่ือง 
 ๔. พบครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ 
 ๕. คายวิชาการ 
 ๖. คายปฏิบัติธรรม 
 ๗. กิจกรรมชุมนุม 
 ๘. การออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 ๙. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกโรงเรียน 

๑๐. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2556  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคลองของการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
อุดมการณของโรงเรียนในระดับด ี
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2556 นักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานตางๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่กับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๘9.40 

2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกับอุดมการณ
ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๘7.50 

3. กิจกรรมการอานหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให 50 ชื่อเร่ือง : ผลการประเมินความสอดคลอง
ของการจัดกิจกรรมการอานกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป
คิดเปนรอยละ ๘๑.48 

4. กิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดการพบ
ครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับ
ดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 85.90 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

5. กิจกรรมคายวิชาการ : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมคายวิชาการกับอุดมการณของ
โรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๘7.60 

6. กิจกรรมคายปฏิบัติธรรม : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรมกับ
อุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๘5.40 

7. กิจกรรมชุมนุม : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมชุมนุมกับอุดมการณของโรงเรียน ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๙0.20 

8. กิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬา : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและ
เลนกีฬากับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๘๗.20 

9. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกโรงเรียน : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนใหแกโรงเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อยูในระดับดีข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ 90.4๐ 

10. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและสังคม : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและสังคมกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 91.21 

จากผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียนของนักเรียน
ท่ีรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘7.63 มีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 60  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 2  คะแนน   เมื่อรอยละ 65  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 3  คะแนน   เมื่อรอยละ 70  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 4  คะแนน   เมื่อรอยละ 75  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 5  คะแนน   เมื่อรอยละ 80  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.1  รอยละของนักเรียนที่ประเมินความ
สอดคลองของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของ
โรงเรียนในระดับด ี

5 รอยละ 87.63 5.0000 0.2500  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีการดําเนินการจัด ๒ คร้ัง คือ วันที่ ๑2

พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และ วันที ่๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ คร้ังละ ๑๖ สถานที่ โดยนักเรียนรวมกิจกรรมคร้ังที่ ๑ 
จํานวน ๓๔๒ คน มีผลการประเมิน ๘๗.๙๗  และคร้ังที่ ๒ จํานวน ๓๑๗ คน มีผลการประเมิน ๙๐.๘๓ในภาคเรียน
ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีการดําเนินการจัด ๒ คร้ัง คือ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒๓ สถานที่ มนีักเรียน
รวมกิจกรรม จํานวน ๔๘๒ คน มีผลการประเมิน ๘๘.๖๙ และ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐ สถานที่    
มีนักเรียนรวมกิจกรรม จํานวน ๔๖๖ คน มีผลการประเมิน ๙๐.๔๖ นักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับอุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๙.๔๐   

๒. การฟงบรรยายพิเศษ  ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดําเนินการจัดการบรรยายพิเศษ จํานวนทั้งหมด ๘ 
คร้ัง โดยแบงเปนการฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๔ คร้ัง  และการฟง
บรรยายพิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และบุคลิกภาพ จาํนวน ๔ คร้ัง (ในจํานวนนี้
เปนการบรรยายพิเศษทางดานการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณจํานวน ๒ คร้ัง มีนักเรียนรวม
กิจกรรมทั้งหมด  ๒,๗๒๕ คน มีผลการประเมิน ๘๗.๕๐ 

๓. อานหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให จํานวน ๕๐ ชื่อเร่ือง ครูที่ปรึกษากํากับใหนักเรียนอานหนังสือและ
ใหเปนไปตามสัดสวนของเวลา และเก็บขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๕ จาํนวน ๗๗ คน และชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๖ จาํนวน ๑๙๐คน รวมทั้งสิน้ ๒๖๗ คน ไดรับ
แบบสอบถามคืนจาํนวน ๑๙๕ ชุด คิดเปนรอยละ ๗๗ มีผลการประเมิน ๘๑.๔๘ 

๔. การพบครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ  มีการจัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ เวลา 
๗.๓๐ -๗.๕๕ น. ของทุกวันจันทร-ศุกร โดยมีการบันทึกในสมดุบันทึกการเรียนการสอนและกิจกรรมโฮมรูมเพื่อ
นําสงงานวิชาการทุกวนัศุกรกอน ๑๗.๐๐ น. และเก็บขอมูลโดยการใหนักเรียนประเมินความคิดเห็นที่มีตอครูที่
ปรึกษา ไดคาเฉลี่ย ๔.๒๔ และนักเรียนรอยละ ๘๕.๙๐ ประเมินวากิจกรรมพบครูที่ปรึกษาหลงัเขาแถวเคารพธง
ชาติมีความสอดคลองกับอุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

๕. คายวิชาการ ดําเนินการจัดคายวิชาการ ระหวางวันที่ ๓๑ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาํนวนทัง้หมด ๖ คาย
ยอย  มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด ๒๖๒ คน  ครู ๔๐  คน นกัเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรม
คายวิชาการกับอุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๗.๖ 

๖. คายปฏิบัติธรรม (กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) ดําเนินจัดคายปฏิบัติธรรม “แสงธรรมนําชวีิต” ระหวาง
วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕6 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด ๒๔๑ คน  เปน
นักเรียน ม.๔ จํานวน ๒๔๐ คน  ม.๕ จํานวน ๑ คน ครู ๑๗  คน นักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัด
กิจกรรมคายปฏิบัติธรรมกับอุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๕.๔๐ 

๗. กิจกรรมชุมนุม เปดชุมนุมทั้งสิน้ ๑๕๗ ชุมนุม แบงเปนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ มี ๘๖ ชุมนุม  มีนักเรียนเขารวม
จํานวน ๑,๕๐๙ คน และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ มี ๗๕ ชุมนุม  นักเรียนเขารวมจํานวน ๑,๕๙๔ คน นักเรียนที่
ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมชุมนุมกับอุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๙๐.๒ 

๘. กิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬา มีการจัดเวลาใหนักเรียนออกกําลังกายและเลนกีฬา ทุกวนั เวลา ๑๖.๐๐-
๒๐.๐๐ น. ของทุกวันจันทร- อาทิตย โดยมีกรรมการดูแลสนามกีฬาและศูนยกีฬา และใหนักเรียนบันทึกลงในสมุด
บันทึกกิจกรรมผูเรียน นอกจากนี้ทางสาขาวิชาพลานามัยจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกภาคเรียน และ
จัดกิจกรรมกีฬาสีทุกปงบประมาณ คร้ังนี้ไดจัดกีฬาสีในวนัที่ 5-24 สิงหาคม 2556 และเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักเรียนระดับ ม.๔-๖ จํานวน ๑๕๑ คน นักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬากับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัดีข้ึนไป รอยละ ๘๗.๒๐ 
๙. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ดําเนินการจัดคายอุดมการณ  

ความฝนในมหิดลวิทย ระหวางวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2556 จํานวนทั้งหมด  1  คร้ัง  มีนักเรียนรวมกิจกรรม
ทั้งหมด 327  คน  ครู  55  คน นักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแก
โรงเรียนกับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัดีข้ึนไป รอยละ ๙๐.๔๐ 

๑๐. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและสังคม จัดในรูปแบบคายบาํเพ็ญประโยชน ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๕๕ นักเรียนอาสาสมัครดําเนินการจัดคายอัจฉริยภาพ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ระดบั ม.ตน ระหวางวันที่ 
๒-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕   จํานวนทั้งหมด ๓ คร้ัง  มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด ๗๖ คน ในภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนอาสาสมัครดําเนินการจัดคายบาํเพ็ญประโยชนรักการอานรวมกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาในวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และคายบําเพ็ญประโยชน “พี่ชวยนอง” และ “เพื่อนชวยเพื่อน” 
จํานวน ๑๐ คาย ในระหวางวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ รวมกิจกรรมทั้งหมด ๒๖๔ คน  
ครู ๒๐ ทาน นักเรียนทีป่ระเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและสงัคมกับ
อุดมการณของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๙๑.๒๑ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรมตามเกณฑการจบหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ จะมีการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จึงตอง

ใหความสําคัญกับการชี้แจงขอมูลใหนักเรียน ม.๔ รับทราบ และเตรียมการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
สอดคลองกับหลักสูตรตอไป 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 : 
3.1.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจําปงบประมาณ 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดบัดีข้ึนไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายสมศักดิ์  ทองชวย 

                     2. นางสาวสชุาวดี  บูรณสมภพ 
                     3. นางปภากร  วงศศิลปกุล 

โทรศัพท :  0-2849-7255 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6295, 6270,  
              6258, 3175 

คําอธิบาย : 
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยจุดมุงหมาย

สําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู คือ การหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู ความเขาใจ ทักษะ
ตางๆ กระบวนการคิด คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงคอันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม
เพียงใด การวัดและประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนแลว 
กระบวนการวัดและการประเมินผลตองดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดย
ประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหวางการเขารวมกิจกรรม พฤติกรรมระหวางการปฏิบัติงาน 
ผลงาน แฟมสะสมผลงาน และอ่ืนๆ  เพื่อใหนักเรียนทราบเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และผูปกครองจะไดทราบ
ระดับความสามารถของผูเรียนที่เปนบุตรหลานของตนดวย  หัวขอการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 

๑. ความขยันหมั่นเพียร 
๒. ความสามารถในการเรียนรู 
๓. ความมีวินัยในตนเอง 
๔. ความรับผิดชอบ 
๕. ความมีมนุษยสัมพันธ 
๖. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๗. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
๘. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
๙. ความสามารถในการแกปญหา 
๑๐. ความสามารถในการตัดสนิใจ 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2556  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของผูเรียนที่มผีลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน
ระดับดีข้ึนไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากการประมวลผลดวยระบบ MIS ตามหัวขอการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากครูผูสอนและครูที่
ปรึกษาประจําชั้นในภาคเรียนที่ 2/2555 นั้น ผลปรากฏวานักเรียนรอยละ 98.59  มีผลการประเมินความประพฤติตาม
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 

(นักเรียนจํานวน 699 คน มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 
จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552 จํานวน 709 คน) 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อรอยละ  75  ของนักเรียนที่มีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

                ในระดับข้ึนไป 
 2  คะแนน   เมื่อรอยละ  80  ของนักเรียนที่มีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

                ในระดับข้ึนไป 
 3  คะแนน   เมื่อรอยละ  85  ของนักเรียนที่มีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

                ในระดับข้ึนไป 
 4  คะแนน   เมื่อรอยละ  90  ของนักเรียนที่มีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

                ในระดับข้ึนไป 
 5  คะแนน   เมื่อรอยละ  95  ของนักเรียนที่มีผลการประเมนิความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

                ในระดับข้ึนไป 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.2  รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินความประพฤติตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดในระดบัดีข้ึนไป 

5 รอยละ 98.59 5.0000 0.2500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ครูผูสอนแตละรายวิชาที่ทาํการสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 ทกุระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจําชัน้ ม.4 - ม.6  

ทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2555 ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวขอที่โรงเรียนกําหนด 10 ขอขางตนผาน
ระบบ MIS  

2. นําขอมูลที่รายงานผลจากระบบ MIS ที่เปนการรายงานผลเปนรายบุคคลมาประมวลผลเปนคาเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งหมดในแตละรายหัวขอ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนกําหนดใหครูที่ปรึกษาประจําชั้นดูแลพฤติกรรมนักเรียนอยางใกลชิด ในอัตราสวนครู 1 คน / นักเรียน 

12 คน 
2. โรงเรียนมีระบบติดตามดูแลนักเรียน ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนและการประมวลผลการประเมิน

พฤติกรรมนักเรียนจากครูที่ปรึกษาประจาํชัน้ทุกระดบัชัน้และครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพ เชนปจจุบันมีการ
ตรวจสอบเชื่อถือไดในระบบ MIS 

3. โรงเรียนมีระบบการกํากับดูแลใหบุคลากรที่เก่ียวของกับการประเมินพฤติกรรมนักเรียนจึงสามารถประมวลผล
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 

4. โรงเรียนมีการใชงานระบบ MIS ที่ทําใหทั้งครูที่ปรึกษาประจาํชัน้ ครูผูสอน และบุคลากรฝายตางๆ ไดใช
ประโยชนฐานขอมูลในระบบ MIS ในการติดตามและประเมินความประพฤติของนักเรียนไดอยางเปนระบบ 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

                                                                                                              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 55 - 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การประเมินความประพฤติของนักเรียนบางกรณีที่มลีักษณะเฉพาะ มีการสงตอขอมูลและรวมมือในการให

คําปรึกษา แตบุคลากรที่เก่ียวของ ฝายตางๆ ยังไมชัดเจนดานองคความรูที่เหมาะสมกับการติดตามความประพฤติของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

หมายเหตุ : 
        กําหนดเกณฑการประเมนิความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน 

1. ความขยันหมั่นเพียร 
2. ความสามารถในการเรียนรู 
3. ความมีวินัยในตนเอง 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความมีมนุษยสัมพันธ 
6. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
7. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
8. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
9. ความสามารถในการแกปญหา 
10. ความสามารถในการตัดสนิใจ 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 

3.2.1 เอกสารรายงานการประมวลผลการประเมินความประพฤติของนักเรียน 
3.2.2 เอกสารสรุปและรายงานผลการประเมินความประพฤติของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตาม

เกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 
3.2.3 รายละเอียดเกณฑการประเมินความประพฤติของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.3  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน 

                     2. นางกรรณิกา  แกวมะเริง 
                     3. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 

โทรศัพท :  0-2849-7132 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126, 2126, 2127 

คําอธิบาย : 
การพิจารณารอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจายเงิน

งบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับ
แผนการจายเงินที่สาขาวิชา/ฝาย/กิจกรรมตางๆ ไดรับการจัดสรร โดยใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ไม
รวมงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ยกเวน กรณีที่
โรงเรียนนําเงินงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดมาใชจายในกิจกรรมอ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณ
นั้นๆ จะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายทีเ่บิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ X ๑๐๐ 
จํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2556  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :      

 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2556 = 358,957,900.00 บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 17,000,000.00   บาท 
 งบประมาณ งบบุคลากรที่จัดสรรเปนสวัสดิการ = 4,500,000.00     บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไปที่ใชจายในรอบ 12 เดือน = 2,866,737.00     บาท 

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2556 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 3.3 = 340,324,637.00 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน = 292,210,459.72 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 292,210,459.72 x 100 
   340,324,637.00 
  = 85.86 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 
2555 – 30 กันยายน 2556) ซึ่งดําเนนิการเรียบรอยแลว มีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดทัง้สิ้น 48,114,177.28 
บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้

 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = 1,226,092.07   บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน = 117,560.87      บาท 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 1,147,742.33   บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ = 1,244,178.09   บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ = 35,340.35        บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ = 3,362,896.01   บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ = 2,883,726.87   บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ = 162,267.07      บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = 70,757.05        บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ = 20,927.41        บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน = 1,009,800.20   บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 15,634.40        บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก = 4,248,145.52   บาท 
 14. คาสาธารณปูโภค = 165,313.51      บาท 
 15. กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที ่ = 1,658,201.00   บาท 
 16. กิจกรรมสรางครูอนาคต = 322,867.39      บาท 
 17. กิจกรรมคาใชจายบุคลากร = 18,980,582.76 บาท 
 18. กิจกรรมทุนการศึกษา = 308,000.00      บาท 
 19. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยฯ และ คณิตฯ = 2,051,821.87   บาท 
 20. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตร ร.ร. จุฬาภรณฯ = 3,564,595.17   บาท 
 21. กิจกรรมพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตฯ และ วิทยฯ = 3,513,334.08   บาท 
 22. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร = 100,925.60      บาท 
 23. อุปกรณการออกกําลังกาย = 937,500.00      บาท 
 24. การจัดทําหองปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและครุภัณฑฯ = 589,877.50      บาท 
 25. ครุภัณฑการเรียนการสนอ/ครุภัณฑสํานักงาน = 150,805.53      บาท 
 26. ปรับปรุงอาคารสถานทีท่ั่วไป = 225,284.63      บาท 
 รวม = 48,114,177.28 บาท 

  งบประมาณที่ ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2556 ที่นํามาคํานวณตาม
สูตรตัวชี้วัดที่ 3.3 กรณีมีเงินงบประมาณทีป่ระหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆเปนจํานวน 
292,210,459.72 บาท (340,324,637.00 – 48,114,177.28)  

 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 292,210,459.72 x 100 
   292,210,459.72 
  = 100.00 % 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจายตามแผนการใชเงิน เปนรอยละ 80 
 2  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจายตามแผนการใชเงิน เปนรอยละ 85 
 3  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจายตามแผนการใชเงิน เปนรอยละ 90 
 4  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจายตามแผนการใชเงิน เปนรอยละ 95 
 5  คะแนน   เมื่อมีการเบิกจายตามแผนการใชเงิน เปนรอยละ 100 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.3  รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชเงิน 

 

5 รอยละ 100 5.0000 0.2500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เมื่อสาขาวิชา/ฝายตางๆ บนัทึกขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อดําเนินงานตางๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง  

จะมีการผูกพันวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงินงบประมาณที่ใชในการดาํเนินงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จ
สิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงนิทีไ่ดมีการใชจายจริงจะทาํการบนัทึกรายจายจริงและยกเลิกการผกูพันที่บนัทึกไว 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนใหความสําคัญในการตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่สาขาวชิา/ฝายตางๆ ไดรับและ
มีการเรงรัดการดําเนินงานตามแผนการใชจายเงิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. โรงเรียนไมมีเจาหนาที่ดาํเนินการจัดทํารูปแบบรายการเก่ียวกับงานกอสรางหรือปรับปรุงรายการงานกอสราง

โดยตรง ตองใหที่ปรึกษาดานอาคารสถานทีช่วยดาํเนินการ 
๒. งบประมาณที่ใชดําเนนิงานบางกิจกรรมไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตองมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

เงื่อนไข :  เปนไปตามหลักการ ดังนี ้
1. มาตรา 14 พระราชบัญญัตอิงคการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให “บรรดารายไดขององคการมหาชน  

ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวธิีงบประมาณ” 
2. วัตถุประสงคของตัวชี้วัดเพื่อกระตุนใหคณะกรรมการองคการมหาชนใหความสาํคัญกับการควบคุมดูแลให

องคการมหาชนนาํงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงินรายได (ที่มีอยู) ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักใหบังเกิดผล และลดการพึง่พางบประมาณในอนาคต 

3. แนวทางการประเมินผล กําหนดประเมินความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณ (เงนิอุดหนุน) และเงนิ
รายไดขององคการมหาชน โดยกําหนดน้ําหนักรอยละ 5 

 
4. งบประมาณ ในทีน่ี้ หมายรวมถึงคาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินการ เงินอุดหนุน คาที่ดนิสิ่งกอสราง และ

คาครุภัณฑ ที่องคการมหาชนไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
5. กําหนดใหแผนการใชจายเงินครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเงิน

รายไดขององคการมหาชน โดยแผนการใชจายเงินตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนกอน
เร่ิมดําเนินการ 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คํานิยาม 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจ
มีที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 เงินสะสม หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ       
เปนตน และ 2) รายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ  
 เงินกู หมายถึง เงินที่องคการมหาชนกูมาจากแหลงเงินตางๆ 
 จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจาย ไดแก คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุน
คาใชจายอ่ืน คาที่ดินสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ 
 คาใชจายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผูบริหาร ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนตามสัญญาจาง เจาหนาที่ และลูกจาง แตไมรวมถึงลูกจางโครงการ 
 
 คาใชจายบุคลากรไมรวมคาสวัสดิการของเจาหนาที่และลูกจาง และคาตอบแทนผันแปรของผูอํานวยการ 
 คาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
 คาใชจายโครงการ/เงินอุดหนุนคาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตางๆ ขององคการ
มหาชน 
 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ 100 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.3 : 

3.3.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองคการมหาชน 

3.3.2 ขอมูลสรุปการเบิกจายประจําปงบประมาณ 2556 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ 6  เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.1  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร  (น้ําหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจตุพร  ทองไทย,  

นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา 

โทรศัพท :  0-2849-7103 โทรศัพท :  0-2849-7105 

 

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององคการมหาชนในการ

สงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดาน

การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุน

ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถในการกาวสู

อนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ การประเมินระดับ

การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคการมหาชน กลาวคือ องคการมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะตองเปนองคการ

มหาชนที่ดําเนินงานในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ 

นโยบาย และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ การดูแลติดตามผล

การดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนสามารถใหหลักประกันไดวาองคการจะ

สามารถแขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้นเทานั้น 

เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น การประเมินการกํากับดูแลกิจการและการ

พัฒนาองคการที่ดีในที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิดการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การ

บริหารงานที่มีความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ

องคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ

บริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดและผูบริหาร

ระดับสูงและผูบริหารระดับรองดวย 

การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี ๒ ประเด็น คือ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ ๗) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ ๓) 
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ประเด็นการประเมิน 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 7)  

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาท่ีกําหนด 2.00 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส 1.75 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความสี่ยง 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.2.5 การพิจารณารายงานดานการเงิน 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน 0.50 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 1.00 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 1.75 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน  ความเสี่ยง  และภารกิจหลักขององคกร 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและคณะอนุกรรมการ 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลักและยุทธศาสตร 

1.5.7 มีขอมูลท่ีสําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน 

 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  (นํ้าหนักรอยละ 3)  

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ

รวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

2.00 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ 1.00 

รวม 10.00 
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ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 7) 

 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 84/5/2555  วันที่ 12 กันยายน 2555  ไดใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยใชประเด็นยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดและเปาหมาย  ตลอดจนกลยทุธ

หลักในการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบตัิงาน 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558  เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 84/5/2555  วันที่ 12 กันยายน 2555  

(2) แผนการปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส 

(นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนได

แตงตั้งคณะกรรมการข้ึน 3 ชุด ประกอบดวย (1) คณะกรรมการดําเนินการระบบควบคุมภายใน  (2) คณะกรรมการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน  และ (3) คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดล-

วิทยานสุรณ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

คระกรรมการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ไดจัดทาํแผนปฏิบัติงานการดําเนินการระบบควบคุมภายใน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 

86/1/2556 วันที่ 9 มกราคม 2556  ไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดังกลาวแลว 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนาคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ ๔๔๔/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

(2) สําเนาคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ ๔๔๕/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

(3) สําเนาคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ ๔๔๘/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

(4) สําเนาแผนปฏิบัติงานการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 

(5) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 86/1/2556  วันที่ 9 มกราคม 2556  

- คร้ังที่ 89/4/2556  วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  โดยมีกรรมการบริหารฯ เปน

ประธานอนุกรรมการ  ทําหนาที่ (1) สอบทาน ตดิตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  (2) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน  สอบทานและพิจารณาความเหมาะสม

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผลตอคณะกรรมการบริหารฯ 

(3) ประเมินระดบัความเสี่ยงในการบริหารและดําเนนิงาน  ตลอดจนเสนอแนะมาตรการปองกันหรือวิธีการลดความ

เสียหายจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนตอคณะกรรมการบริหารฯ ฯลฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามสําเนาคําสั่งฯ แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล) 

คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมเพื่อพิจารณาดําเนนิการและเสนอผลการดําเนนิงานของ

คณะอนุกรรมการ ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริหารฯ เปนรายไตรมาสที่สอดคลอง

กับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ที ่8/2554  เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล 

(2) สําเนารายงานผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ไตรมาสที่ 1 - 3  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ 

(3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556  

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

หมายเหตุ เนื่องจากการครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในวนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ชุดใหม มีผลตั้งแตวนัที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดเดิมไดพนจาก
ตําแหนง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม จึงตองแตงตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม จึง
ทําใหการรายงานผลในไตรมาสที่ ๔ ยังไมมีรายงาน ซึ่งคาดวาจะรายงานตอคณะกรรมการบริหารฯ ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๖ แทน  

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดวิเคราะหประเดน็ความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  พรอมทั้งได

จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในสวนแรก) ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ในการ

ประชุมคร้ังที่ 87/2/2556  วนัที่ 20 มีนาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และในการประชุมคร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ไดเห็นชอบ

ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) ประเด็นความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(2) คูมือการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวนแรก) 

(3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556  

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 89/4/2556  วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

ในการบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนไดแตงตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารข้ึนเพื่อดําเนินการศึกษารูปแบบมาตรฐานของระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการงานในองคกร  

พรอมทั้งไดจัดทาํโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหาร

องคกร  การเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริหารทาวิชาการ  ตลอดจนเพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการองคความรู

ในองคกร โดยการดําเนินการงานโครงการฯ จะดาํเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองคกร 

ประกอบดวยระบบงานวชิาการ  ระบบงานบุคคล  ระบบงานสารบรรณ  ระบบงานแผนและงบประมาณ  ระบบงานคลงั

และพัสดุ  ระบบงานการใหบริการสถานที่และยานพาหนะ  และระบบงานการประเมินผลตาง ๆ  รวมทั้งการพัฒนา

ระบบเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงานเดิม ไดแก ระบบการเงินและการบญัชี  ระบบหองสมุด  ระบบงาน

หอพัก  และ media courseware  โดยมีระยะเวลาการดาํเนนิงาน 4 ป คือปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

สําหรับการดําเนนิงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะ

แบงเปน 2 ระบบยอย ไดแก (1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบวชิาการโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  และ (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบงานบุคคลโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 85/6/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555   

ไดเห็นชอบโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกลาวแลว   

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 85/6/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  

- คร้ังที่ 89/4/2556  วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีกรรมการบริหารเปนประธาน

อนุกรรมการและอนุกรรมการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอบังคับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณวาดวยการบริหารงานบุคคล 

ในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบริหารฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและ

ใหขอคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและโรงเรียน  ดงันี ้

(1) การปรับอัตราเงินเดือนข้ันตนตามวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่กลุมปฏิบัติการและลูกจางสัญญารายป 
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(2) การพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนและการจายเงินเพิ่มพิเศษใหแกครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ประจาํคร่ึงแรก

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(3) การพิจารณาเงินรางวัลผลการดาํเนินงานขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งไดมีการ

พิจารณาหลักเกณฑในรูปแบบใหมที่แตกตางจากการปฏิบัติที่ผานมา 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 53/2/2556  วันที่ 24 เมษายน 2556

ไดเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามที่โรงเรียนเสนอ และคณะกรรมการ

บริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 88/3/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556  ไดเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอแลว  นอกจากนี้  โรงเรียนไดรายงาน

ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแตละไตรมาสเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรรมการบริหารฯ 

เพื่อทราบ  สําหรับรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)  

โรงเรียนจะนาํเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2556 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

- คร้ังที่ 50/5/2555  วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

- คร้ังที่ 51/6/2555  วันที่ 24 ธันวาคม 2555 

- คร้ังที่ 52/1/2556  วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 

- คร้ังที่ 53/2/2556  วันที่ 24 เมษายน 2556 

- คร้ังที่ 54/3/2556  วันที่ 12 มิถุนายน 2556 

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 84/5/2555  วันที่ 12 กันยายน 2555 

- คร้ังที่ 85/6/2555  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 89/4/2556  วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินประจําแตละไตรมาสกอนนาํเสนอที่ประชุมพจิารณา  ดังนัน้เมื่อโรงเรียนจัดทํารายงาน

การเงินประจาํแตละไตรมาสแลวเสร็จ จะนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณากอนทุกคร้ังเพื่อ

นําบรรจุวาระเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 

สําหรับประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณารายงาน

การเงินประจาํไตรมาสที่ 1 – 3 แลว และคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบและใหขอคิดเห็นตอผลการดาํเนินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ประจําไตรมาสที่ 1 – 3 แลว  สําหรับการรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)  โรงเรียนจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมเดอืนพฤศจิกายน 2556 
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                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ไตรมาสที่ 1 -3 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ 

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนตระหนักถึงความสาํคัญของภารกิจหลักตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรียน คือ การ

จัดการเรียนการสอนสาํหรับผูมคีวามสามารถพิเศษทางดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตร การจดัทําหลักสูตร การให

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และการใหบริการทาง

วิชาการแกหนวยงานทั่วไป 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก และการ

ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานอ่ืน ทัง้สี่ประเด็นขางตน โรงเรียนไดมอบหมายใหสาขาวิชา ฝาย และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน มานาํเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตนเมื่อสิ้นการดําเนินงานในแตละภาคเรียนนัน้ๆ โดยนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารฯ รับทราบและใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนยิ่งตอการดําเนินงานตามภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย

ดวยทุกคร้ัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนไดจัดใหมีการรายงานผลการดําเนนิงานของสาขาวิชา ฝาย และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ ของโรงเรียน ประจําคร่ึงแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2555) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556  พรอมทั้งไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนเสนอ

คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบและใหขอคิดเห็นในการประชมุคร้ังที่ 87/2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556  และใน

คร่ึงหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556  และจะ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2556 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 87/2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน  (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

ผลการดําเนินงาน 

ดวย นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขาดํารงตําแหนง

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และไดมอบหมายให นายเสริมศักดิ์ พงษพานชิ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูกํากับดูแลโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ องคการมหาชน  

ในโอกาสนี้ โรงเรียนจึงทาํหนังสอืขออนุญาตเขาพบ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร และ นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนและรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน  ซึ่งคณะผูบริหารของโรงเรียนซึ่งประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และผูชวยผูอํานวยการ  ไดรับอนุญาตใหเขาพบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  ตามลําดับ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ผูบริหารของโรงเรียนโรงเรียนไดเขาพบ นายเสริมศักดิ์  

พงษพานิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการประเมินผลการประเมินโรงเรียนโดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. ในปงบประมาณที่ผานมา และชี้แจงเก่ียวกับการจัดทาํคํารับรองผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกับสํานักงาน 

ก.พ.ร. สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามในคํารับรองของ นายพงศเทพ  

เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารไดลงนามในคํารับรอง

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ในโอกาสที่ นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขาดํารงตาํแหนง โรงเรียนไดเขาพบเมื่อ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนและขอมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน 

โรงเรียนไดสงรายงานผลการดาํเนินงานของโรงเรียนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และ ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๕  และ วนัที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามลาํดับ  

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนาของหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ ๕๕/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

(2) สําเนาหนังสือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่อนุญาตใหผูบริหารของโรงเรียนเขาพบ  

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

(3) สําเนาของหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ ๕๕/๑๔๕๕ และ ศธ ๕๕/๑๔๕๖ ลงวันที ่๓ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

(4) สําเนาของหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ ๕๕/๗๓๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

(5) สําเนาของหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ ๕๕/๑๑๗๒ และ ศธ ๕๕/๑๑๗๓ ลงวันที ่๙ ตุลาคม 

๒๕๕๖ 

 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ  (นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

โดยปกติคณะกรรมการบริหารฯ ไดกําหนดมีการประชุมทุกเดือนเวนเดือนคือ จํานวน 6 คร้ังตอป   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบรหิารฯ ไดเขารวมประชุมประมาณรอยละ 90 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

- คร้ังที่ 85/6/2555  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 

- คร้ังที่ 86/1/2556  วันที่ 9 มกราคม 2556 

- คร้ังที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 89/4/2556  วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 

- คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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(2) ตารางแจงนับจาํนวนกรรมการที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

การประชุมคร้ังที ่ จํานวนท้ังหมด (คน) จํานวนท่ีเขาประชุม (คน) รอยละท่ีเขาประชุม 

85/6/2555 11 11 100 
86/1/2556 11 10 90.91 
87/2/2556 11 9 81.82 
88/3/2556 11 11 100 
89/4/2556 11 8 72/73 
90/5/2556 11 10 90.91 

 
 

 

 
 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดพิจารณาผลการตรวจสอบการจัดทาํงบดุลและบัญชีทาํการของโรงเรียนที่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและใหขอคิดเห็นและเห็นชอบใหบริษัทผูสอบบัญชีตรวจรับรองกอน

นําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและเผยแพรในรายงานประจําปของโรงเรียน ตลอดจนใหความเห็นรายงานการเงิน 

ณ สิ้นไตรมาส 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

- คร้ังที่ 87/2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 

- คร้ังที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

- คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

(2) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบใหเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายไดและคาใชจายของโรงเรียน

เผยแพรในรายงานประจาํปของโรงเรียน 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) รายงานประจาํป 

(2) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดเห็นชอบใหนําเสนอประวัติของคณะกรรมการเผยแพรในรายงานประจําปและ

เว็บไซตของโรงเรียน 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) รายงานประจาํป 

(2) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดเห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เผยแพรผาน

เว็บไซตของโรงเรียนได  ซึง่ในรายงานการประชุมดังกลาวจะปรากฏขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการดวย 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํโครงสรางของคณะกรรมการบริหารฯและคณะอนุกรรมการแตละชุด เผยแพรผานทางเว็บไซต

ของโรงเรียน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลักและยุทธศาสตร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนาํเสนอประวัติความเปนมาของโรงเรียน  พนัธกิจ  ยุทธศาสตร  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและผล

การดําเนินงานหลักของโรงเรียนเผยแพรทางเวบ็ไซตของโรงเรียน 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit/ac.th 

1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํขอมูลที่สาํคัญของโรงเรียนเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน  ไดแก  ขอบังคับและระเบียบของ

โรงเรียน  แผนการปฏิบัติงาน  รายงานประจาํป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน ฯลฯ 

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) เว็บไซตของโรงเรียน 1TUhttp://www.mwit/ac.th U1T 
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ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ ๓) 

 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดครบ

วาระการดํารงตาํแหนงเมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2556 และคณะรัฐมนตรีไดประกาศแตงตัง้คณะกรรมการบริหารฯ  

ชุดใหมข้ึนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนจึงไมไดเสนอเร่ืองการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ 

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

ดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดครบ

วาระการดํารงตาํแหนงเมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2556 และคณะรัฐมนตรีไดประกาศแตงตัง้คณะกรรมการบริหารฯ  

ชุดใหมข้ึนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนจึงไมไดเสนอเร่ืองการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ   

อยางไรก็ตาม โรงเรียนไดเอกสารขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมอบใหแกประธานกรรมการ

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม  พรอมทั้ง ไดเชิญ ดร. ฉันทวิทย  สชุาตานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม ไปศึกษาดงูานและเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ณ สหราช

อาณาจักร ดวย 

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ ไดไปศึกษาดูงานในและตางประเทศ ทัง้ทางดานวิทยาศาสตรและการจัดการเรียนการสอน อาทิ 

ประธานกรรมการบริหาร (รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงทางวทิยาศาสตรเปนที่ประจักษในวงการวิทยาศาสตร ดํารงตาํแหนงทีส่ําคัญๆ ทั้งดานวิชาการและการ

บริหาร อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณบดคีณะวิทยาศาสตร นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระราชปูถัมภ นายกสภามหาวิทยาลัย ๓ แหง กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ปจจุบนั ดํารงตาํแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทานไดเดนิทางไปศึกษาดงูาน

ตางประเทศดานวทิยาศาสตรมากมายในรอบป อาท2ิ การประชมุผูไดรับรางวัลโนเบล0 ณ เมืองลินเดา (Lindau) เมืองลิน

เดา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีศึกษาดูงาน ณ "CERN"0 หนวยงานเพื่อวิจัยและพฒันาทางดานนิวเคลียร1 กรุง

เจนีวา สวิตเซอรแลนด1 รวมถึง ไปศึกษาดงูานทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในตางประเทศอีกเปนจํานวนมาก 

ศาสตราจารย ดร.ประสาท สบืคา ดํารงตาํแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตําแหนงสาํคัญ
ทางการบริหารองคกรอีกหลายองคกร ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนที่มหาวทิยาลัยตางประเทศ อาทิ 
The University of Texas at Southwestern Medical Center at Dallas และ0 University of South Florida 
School of Medicine, U.S.A.  มหาวิทยาลยั0 Wageningen ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศออสเตรเลีย  

รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และเคยดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ สวทช. รวมถึงตําแหนงทางบริหารองคกรอีกหลายองคกร ไดไปศึกษาดงูานและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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เจรจาความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาชัน้นาํ อาทโิครงการนําเยาวชน ผูมีความสามารถทางวทิยาศาสตรภายใต
โครงการ Junior Science Talent Project (JSTP) และ Young Scientist and Technologist Programme 
(YSTP) ไปศึกษาดูงานประเทศอิสราเอล เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม ทีป่รึกษาหลักดานวิทยาศาสตร
ในกรอบเอเปค (APEC Chief Science Advisers Meeting) ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจน ศึกษาดูงาน
ที่มหาวิทยาลัย Soon Chun Hyang  และโรงงาน GMP ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศเกาหลี
ใต  และ รวมทั้ง เขารวมการประชุม The 10P

th
P Anniversary Annual Meeting of Science and Technology in 

Society (STS) Forum กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน  
จากการไปศึกษาดูงานทัง้ดานวทิยาศาสตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการองคกร

ของทานประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิขางตน เปนการศึกษาดงูานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพื่อ

สะสมองคความรู และสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดบัสงู  ทุกทานไดนาํความรู

และประสบการณทีไ่ดรับมาขยายผลใหแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนจาํนวนมาก อาทิ ทางดานวทิยาศาสตร สงผล

ใหครูและนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดไปเขารับการอบรมที่ CERN โดยทั่วไปแลวนักเรียนไทยโอกาสที่จะ

ไปฝกอบรมทีน่ั้นมนีอยมาก ดานการจัดการเรียนการสอน ไดนาํวิธีการสอนมาขยายผลใหโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

เชน การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ Flipped Classroom ทุกทานไดผลักดันใหโรงเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษแก

ครู เพื่อใหครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติและใหสามารถสรางเครือขายวิจัย

กับตางประเทศได อันสงผลใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคการจัดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตอไป 

อนึ่ง เนื่องจากมีกรรมการบริหารโดยตําแหนงเขาดาํรงตําแหนงใหม เชน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูอํานวยการ

โรงเรียนเขาพบและใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียน ในวนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ วนัที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ตามลําดับ    

เอกสารหลักฐานประกอบการการประเมิน 

(1) สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

(2) เอกสารขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
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