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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับผูอํานวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) ประจําปงบประมาณ 2557 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาว โรงเรียนจึงได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในคํารับรอง  และท่ีเสนอแนะ
เพ่ิมเติมโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2557 ประกอบดวย 
มิติตางๆ 4 ดาน รวม 22 ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตัวชี้วัด น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 13 60 
2. ดานคุณภาพการใหบริการ 3 15 
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3 10 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 3 15 

รวม 22 100 
 

 ขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด ซ่ึงเปนหลักฐานอางอิง โรงเรียนได
จัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนท้ังในสวนท่ีโรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกท่ีจะ
ใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
            กันยายน  2557 



คํานํา ก

สวนที่ 1     รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 1

สวนที่ 2     ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน) 3

              (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

สวนที่ 3    รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเทียบกับคะแนนมาตรฐาน (T Score)

1.1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) 5

1.1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) 7

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน :

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 9

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี 11

ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 5๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับ

นักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 1.4 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT 13

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน 16

ที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน/ประกวดในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน 20

ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพ 23

ดานภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL มากกวา 500

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 26

เขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชา

ทั้งที่ดําเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวิชาและ สอวน. ๒ สาขาวิชา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและ 29

กิจกรรมพัฒนานักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและ

กิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก

ตัวชี้วัดที่ 1.10 ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.10.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 32

1.10.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี 34

ตัวชี้วัดที่ 1.11 จํานวนเรื่องที่เผยแพรวีดีโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรู 36

ดวยตนเองไดผานเว็บไซตของโรงเรียน

สารบัญ
หนา



ตัวชี้วัดที่ 1.12 ผลสําเร็จของการสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

1.12.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง 39

จากหนวยงานวิจัยภายนอก

1.12.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการประเมิน 41

จากหนวยงานวิจัยในระดับดีมากขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 1.13 รอยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรม 43

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ 46

ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 49

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการของโรงเรียน 52

มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 54

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณ 58

ของโรงเรียนในระดับดี

ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป 64

มิติที่ ๔ มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 68

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง 84

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 87
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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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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

4.  เปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ : พัฒนาหลอหลอมนักเรียนของโรงเรียนให  
(1) มีความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา 

ความหวังดี ชวยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุงที่จะทําประโยชนใหกับสังคมและตอบแทน
บานเมือง 

(2) มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและนักพัฒนาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

(3) มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ การใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

(4) รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควาอยางเปนระบบ รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ  
มีความรอบรู 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 
- ทักษะในการวางแผนและกํากับดูแลตนเอง 

 

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. 56 – 30 ก.ย. 57) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

30 ก.ย. 57

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)

1.1 (4)

1.1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร 

(PAT๑)

T score 2 T97 T100 T103 T106 T109 T98.08 อุทธรณตัวชี้วัด 0.0000

1.1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร

(PAT๒)

T score 2 T87 T88 T89 T90 T91 T84.42 อุทธรณตัวชี้วัด 0.0000

1.2 T score 2 T64 T67 T70 T73 T76 T68.13 อุทธรณตัวชี้วัด 0.0000

1.3 รอยละ 2 55 57 59 61 63 64.29 5.0000 0.1000

1.4 คะแนน 3   1,200   1,300  1,400  1,500   1,600  1,473.70 3.7370 0.1121

1.5 โครงงาน 4 23 24 25 26 27 27.00 5.0000 0.2000

1.6 โครงงาน 5 5 6 7 8 9 10.00 5.0000 0.2500

1.7 รอยละ 5 66 68 70 72 74 73.94 4.9700 0.2485

1.8 คน 2 8 9 10 11 12 9.00 2.0000 0.0400

1.9 รอยละ 5 70 75 80 85 90 93.02 5.0000 0.2500

1.10 (9)

1.10.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน

สาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต

รอยละ 4 93.33 
(224/240)

94.16 
(226/240)

95    
(228/240)

95.83 
(230/240)

96.67 
(232/240)

98.32 5.0000 0.2000

1.10.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน

วิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี

รอยละ 5 35.50 
(85/240)

36.50 
(88/240)

   37.50 

 (90/240)

38.50 
(93/240)

39.50 
(95/240)

23.53 1.0000 0.0500

คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของ

นักเรียนของโรงเรียน : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป

 (GAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score)

จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน

ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการ โดย 

สสวท. ๕ สาขาวิชา และสอวน. ๒ สาขาวิชา

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) โดยเทียบกับคะแนนมาตรฐาน (T Score)

รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการ

ทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบเปน

คะแนน TOEFL มากกวา 500

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการดําเนินงาน

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือก

เขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา 5๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผล

งาน/ประกวดในระดับนานาชาติ

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด

ในระดับนานาชาติ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 3 -

3

หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชา

วิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนเทียบเคียง

ไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนา

นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก

1

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ) 5

เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
42

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

30 ก.ย. 57

1.11 เรื่อง 4 4 5 6 7 8 8 5.0000 0.2000

1.12 (10)

1.12.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่

ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่

เลี้ยงจากหนวยวิจัยภายนอก

โครงงาน 5 46 48 50 52 54 54.00 5.0000 0.2500

1.12.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงาน

วิทยาศาสตรกับนักวิจัยไดรับผลการ

ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดีมาก

ขึ้นไป

รอยละ 5 10 20 30 40 50 80.00 5.0000 0.2500

1.13 รอยละ 5 60 65 70 75 80 83.33 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 83.10 3.6200 0.1810

2.3 รอยละ 5 70 75 80 85 90 98.77 5.0000 0.2500

(10)

3.1 รอยละ 3 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.1500

3.2 รอยละ 5 70 75 80 85 90 83.47 3.6940 0.1847

3.3 รอยละ 2 75 80 85 90 95 98.74 5.0000 0.1000

(15)

4.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 รอผล รอผล 0.0000

4.2 ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

4.3 ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1500

น้ําหนักรวม 100 3.7663

5.0000

ผลคะแนน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

32

คาคะแนนเต็ม

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ

ผลการดําเนินงาน

4
น้ําหนัก 

(รอยละ)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

5

   คาคะแนนที่ได

รอยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของ

โรงเรียนในระดับดี

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

รอยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการ

ของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ

รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

1
หนวยวัด

จํานวนเรื่องที่เผยแพรวีดีโอบันทึกการสอนของครูที่

นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดผานเว็บไซตของ

โรงเรียน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ

รอยละของความพึงพอใจของผูเขารับบริการทาง

วิชาการของโรงเรียน

รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติ

ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป

รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง

พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ

ผลสําเร็จของการสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 4.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 5 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score)  
1.1.1 ผลการทดสอบความถนดัทางคณติศาสตร  (PAT 1)  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา 
โทรศัพท :  0-2849-7080 โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3155, 3156 

คําอธิบาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร Professional and  Academic  Aptitude Test (PAT๑) ในที่นี้

หมายถึง ผลการสอบความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพทางคณิตศาสตรในระดับ
มหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
6  ปการศึกษา  2556  จํานวน  2  คร้ัง  คร้ังที่  1  วันที่  8 -  11  มีนาคม  2557  และคร้ังที่  2  วันที่  26 – 29  
เมษายน  2557  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน คือ 
เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานคณิตศาสตร  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร  (PAT 1)  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาตริายงานคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางคณติศาสตร  (PAT1)   
คร้ังที่  1  ดังนี ้

1.  คะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
1.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                     173.43   คะแนน 

                1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ        40.57   คะแนน 
          2.  คะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ 
                 2.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ                                              57.40    คะแนน 
                 2.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ              24.13   คะแนน 
       สรุปผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร  (PAT1)  โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  (T score)  เทากับ  98.08 
 

หมายเหตุ : ตามหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ืองอุทธรณ
ตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  
(T score) ๙7 คะแนน 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT๑) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  
(T score) 100 คะแนน 

 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  
(T score) 103 คะแนน 

 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT๑) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  
(T score) 106 คะแนน 

 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT๑) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  
(T score) 109 คะแนน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2552 และหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2556 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา 
3. โรงเรียนไดรับการอนุเคราะหผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจัดสอบหลากหลายประเภท  และเนื่องจากเหตุการณความไมสงบ 

ทางการเมือง  สทศ. จึงเลื่อนกําหนดการสอบจากเดือนธันวาคม  2556  เปนเดือนมีนาคม  2557  ซึ่งนักเรียน
สวนมากทราบผลการสอบคัดเลือกตรงเขามหาวิทยาลัย  และการคัดเลือกจากหนวยงานตาง ๆ  ใหไปศึกษาตอ 
ในตางประเทศแลว  สงผลใหนักเรียนที่เขาสอบ GAT  PAT1  และ  PAT 2 เหลือจํานวนเพียง 148  คน  จาก
นักเรียนทั้งหมด  238  คน 

๒. จากการวิเคราะหนักเรียน  148  คน  ที่ไปสอบ  GAT – PAT  ของ  สทศ.  พบวามีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวชิา
คณิตศาสตร  (คาเฉลี่ยเทากับ  706.63  คะแนน)  ต่ํากวานักเรียนที่ไมไดไปสอบซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา  
(คาเฉลี่ยเทากับ  726.03  คะแนน)  นั่นแสดงวาหากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาสอบ  GAT – PAT  
ทั้งหมดอาจไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวานี้  
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 :  
1.1.1.1 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ืองอุทธรณตัวชี้วัด 

ตามคํารับรองการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.1.1.2 สรุปผลการคํานวณ T score คะแนนการสอบความถนดัทางวิชาการและวชิาชีพ  (PAT) ความถนัดทั่วไป 

(GAT) ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.1.1.3 รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT  PAT  ป 2553-2556 ของนักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณและนักเรียนทั้งประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1  ผลการทดสอบความถนดัทาง
คณิตศาสตร  (PAT 1) โดยเทียบเปน
คะแนนมาตรฐาน (T Score) 

2 98.08 อุทธรณ
ตัวชี้วัด 

- 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบความถนัดทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score)  
1.1.2 ผลการทดสอบความถนดัทางวิทยาศาสตร  (PAT 2)  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา 
โทรศัพท :  0-2849-7080 โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3155, 3156 

คําอธิบาย : 
ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร Professional and  Academic  Aptitude Test (PAT2) ในที่นี้

หมายถึง ผลการสอบความรูที่เปนพื้นฐานทีจ่ะเรียนตอในวิชาชพีกับศักยภาพทีจ่ะเรียนในวชิาชีพทางวิทยาศาสตรในระดับ
มหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ  โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
6  ปการศึกษา  2556  จํานวน  2  คร้ัง  คร้ังที่  1  วันที่  8 -  11  มีนาคม  2257  และคร้ังที่  2  วันที่  26 – 29  
เมษายน  2557  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน คือ 
เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดานวิทยาศาสตร   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2)  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาตริายงานคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางคณติศาสตร  (PAT2)   
คร้ังที่  1  ดังนี ้

1.  คะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
1.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                     152.31   คะแนน 

                1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ        23.58   คะแนน 
          2.  คะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ 
                 2.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ                                              89.84    คะแนน 
                 2.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ              18.15   คะแนน 
      สรุปผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT2)  โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  (T score)  เทากับ  84.42 
 

หมายเหตุ : ตามหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ืองอุทธรณ
ตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน 

               (T score) 87 คะแนน 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน 
                     (T score) 88 คะแนน 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน 
                     (T score) 89 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน 
                     (T score) 90 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน 
                     (T score) 91 คะแนน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2542 และพุทธศักราช 

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

วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

๑. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาตมิีการจัดสอบหลากหลายประเภท  และเนื่องจากเหตุการณความไมสงบ
ทางการเมือง  สทศ. จึงเลื่อนกําหนดการสอบจากเดือนธนัวาคม  2556  เปนเดือนมีนาคม  2557  ซึ่ง
นักเรียนสวนมากทราบผลการสอบคัดเลือกตรงเขามหาวิทยาลยั  และการคัดเลือกจากหนวยงานตาง ๆ  ใหไป
ศึกษาตอในตางประเทศแลว  สงผลใหนักเรียนที่เขาสอบ GAT  PAT1  และ  PAT  2  เหลือจํานวนเพียง  148  
คน  จากนักเรียนทั้งหมด  238  คน 

๒. จากการวิเคราะหนักเรียน  148  คน ที่ไปสอบ  GAT – PAT  ของ  สทศ.  พบวามีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวชิา
วิทยาศาสตร  (คาเฉลี่ยเทากับ  1,268.15  คะแนน)  ต่ํากวานักเรียนที่ไมไดไปสอบซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา  
(คาเฉลี่ยเทากับ  1,293.85  คะแนน)  นั่นแสดงวาหากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาสอบ  GAT – 
PAT  ทั้งหมดอาจไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวานี ้

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 :  
1.1.2.1 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ืองอุทธรณตัวชี้วัด 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.1.2.2 สรุปผลการคํานวณ T score คะแนนการสอบความถนดัทางวิชาการและวชิาชีพ  (PAT) ความถนัดทั่วไป 

(GAT) ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.1.2.3 รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT  PAT  ป 2553-2556 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณและนักเรียนทั้งประเทศ 
 

  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.2 ผลการทดสอบความถนดัทาง
วิทยาศาสตร  (PAT 2) โดยเทียบ
เปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 

2 84.42 อุทธรณ
ตัวชี้วัด 

- 

 
 



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตโิดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน : ผลการทดสอบความถนัด 
ทั่วไป (GAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score)  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี
                      2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา 

โทรศัพท :  ๐-๒๘๔๙-๗080 โทรศัพท : ๐-๒๘๔๙-๗000 ตอ 3155, 3156 

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

เรียน ในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ แยกได ๒ สวน คือ  
1. ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกไขโจทยปญหา  50% 
2. ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  50% 

 โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2556  
จํานวน  2  คร้ัง  คร้ังที่  1  วันที่  8-11  มีนาคม  2257  และคร้ังที่  2  วันที่  26-29  เมษายน  2557  ซึ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาตริายงานคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป  (GAT)  ดังนี ้
1.  คะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

1.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ                                     255.27   คะแนน 
                1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ        21.26   คะแนน 
          2.  คะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ 
                 2.1  คาเฉลี่ยของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ                                             143.58    คะแนน 
                 2.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของนักเรียนที่เขาสอบทั้งประเทศ              61.60   คะแนน 

สรุปผลการทดสอบความถนัดทั่วไป  (GAT)  โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน  (T score)  เทากับ  68.13 
 

 หมายเหตุ : ตามหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ือง
อุทธรณตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1  คะแนน  เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  โดยเทยีบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score)  
64 คะแนน 

 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  โดยเทยีบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 
                     67 คะแนน 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  โดยเทยีบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 
                     70 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  โดยเทยีบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 
                     73 คะแนน 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  โดยเทยีบเปนคะแนนมาตรฐาน (T Score) 
                     76 คะแนน 

 

  



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

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

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2542 และพุทธศักราช 
2552 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียง และมี
ประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา 

3. โรงเรียนไดรับการอนุเคราะหผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนอยางด ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจัดสอบหลากหลายประเภท  และเนื่องจากเหตุการณความไมสงบ 

ทางการเมือง  สทศ. จึงเลื่อนกําหนดการสอบจากเดือนธันวาคม  2556  เปนเดือนมีนาคม  2557  ซึ่งนักเรียน
สวนมากทราบผลการสอบคัดเลือกตรงเขามหาวิทยาลัย  และการคัดเลือกจากหนวยงานตาง ๆ  ใหไปศึกษาตอ 
ในตางประเทศแลว  สงผลใหนักเรียนที่เขาสอบ GAT  PAT1  และ  PAT 2 เหลือจํานวนเพียง 148  คน  จาก
นักเรียนทั้งหมด  238  คน 

๒. จากการวิเคราะหนักเรียน  148  คน ที่ไปสอบ  GAT - PAT  ของ  สทศ.  พบวามีผลการเรียนเฉลี่ยทั่วไป 
(GPA) (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 คะแนน)  ต่ํากวานักเรียนที่ไมไดไปสอบซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.77 คะแนน)  นัน่แสดงวาหากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเขาสอบ  GAT- PAT  ทั้งหมดอาจได
คะแนนเฉลี่ยสงูกวานี ้

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 :  
1.2.1 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1112 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เร่ืองอุทธรณตัวชี้วัด  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.2.2 สรุปผลการคํานวณ T score คะแนนการสอบความถนดัทางวิชาการและวชิาชีพ  (PAT) ความถนัดทั่วไป 

(GAT) ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.2.3 รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT  PAT  ป 2553-2556 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณและนักเรียนทั้งประเทศ 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.2  ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 
โดยเทียบเปนคะแนนมาตรฐาน (T score) 

2 T68.13 อุทธรณ
ตัวชี้วัด 

- 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัย 
                     ชั้นนาํ 50 ลาํดับแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียนที่ไดรับทุนทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                    2. นางสาวสุกัญญา  ดียัง 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3147, 3161 

คําอธิบาย : 
เนื่องดวยอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม

ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นในตางประเทศ การที่จะประสบผลสําเร็จดังกลาว
ไดตองข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรูความสามารถเปนเลิศ และมีสภาพแวดลอมที่ดี 
โรงเรียนไดสรางพื้นฐานที่ดีใหกับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ป หลังจากนั้นโรงเรียนพยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนได
มีโอกาสไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นยอมเปนที่รวมของคณาจารยชั้น
ยอด ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเกิดได ดังนั้น โรงเรียนจึงสรางใหนักเรียนมีความสามารถที่จะ
กาวไปสูสถาบันดังกลาวได หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถือวาเปนผลสําเร็จของการศึกษาตอ 

 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ พิจารณาไดจากรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนทีไ่ดรับทนุทัง้หมด ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใชการจัดลาํดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก QS World University Ranking ๒๐๑๓ 
ของ Top University 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2557 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัชัน้นาํ 50 ลําดบัแรกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก THES-QS World University Ranking 
2013/2014 ของ Top University  จํานวน 9 คน จากนักเรียนทั้งหมด 14 คน  คิดเปนรอยละ 64.29 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 

                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕5                 

 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕7                 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๕9                 

 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ 61  

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดบัปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ที่ไดรับทนุทั้งหมด เปนรอยละ ๖3                 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

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. นักเรียนสวนใหญใชเวลาเตรียมตัวดานภาษากับสถาบันตางประเทศเปนเวลา 1 ป ทําใหโรงเรียนไมสามารถมี
บทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนไดมากนัก 

2. การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 50 ลําดับแรกของโลกทางสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกป 
หมายเหตุ : 

โรงเรียนเลือกใชการจัดอันดับของ  THES-QS World University Ranking 2013/2014 (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 

1.3.1 สรุปจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรก ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2546-2555 

1.3.2 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.3  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยชัน้นาํ ๕0 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเทียบกับนักเรยีนท่ีไดรับ
ทุนท้ังหมด 

2 64.29 5.0000 0.1000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานสุรณ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสจุนิต  อภัยพิมพ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. น.ส. นิศารัตน  พึ่งแกว 
                     2. น.ส.วรพรรณ  การสมพจน   

โทรศัพท :  0-2849-7148 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2150, 2146 

คําอธิบาย : 

การสอบ SAT เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาและวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา ใชประกอบการพิจารณารับนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตร
นานาชาติที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร และประเทศไทย ขอสอบ SAT 
เปนการวัดทักษะและความสามารถ 3 ดานประกอบดวย ความสามารถดานการอานและวิเคราะหทางภาษา ดาน
คณิตศาสตร และดานการเขียน โดยแตละสวนมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน และคะแนนเต็มรวมทั้งสิ้น 2400 คะแนน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาไดนําขอสอบ SAT Practice Test ซึ่งเปนขอสอบลักษณะ
เดียวกับ SAT มาใชทดสอบนักเรียนอยางแพรหลาย เพื่อใชวัดความสามารถทางภาษาและวิชาการ เทียบเคียงไดกับ SAT 
หลังจากนั้น นักเรียนจึงจะทําการสอบ SAT กอนจบการศึกษาใน grade 12 และนําผลคะแนน SAT ยื่นในการสมัครเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไป 

 การนําขอสอบ SAT Practice Test มาทําการทดสอบกับนักเรียนของโรงเรียน เชนเดียวกับที่โรงเรียนใน
สหรัฐอเมริกาปฏิบัติกันมานั้น สามารถนําผลจากการสอบเปนตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาและวิชาการไดเชนเดียวกับ SAT   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT ของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

           ในปการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดประสานงาน Top Scholars ซึ่งเปนสมาชิกของ Overseas 

Association for College Admission Counseling (OACAC) และเปนหนวยงานที่ไดรับอนญุาตจาก College Board 

ใหดําเนินการจัดสอบ SAT Practice Test สําหรับนักเรียนในประเทศไทย  ทัง้นี้ Top Scholars ยินดีที่จะจัดสอบ SAT 

Practice Test ใหกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 โดยไมคิดคาใชจายในการจัดสอบและตรวจขอสอบ ตลอดจน

แจงผลสอบใหโรงเรียนทราบทัง้แบบที่เปนผลสอบรวมและแบบรายบุคคล 

            โรงเรียนไดจัดการสอบ SAT Practice Test ในวันพธุที่ 22 มกราคม 2557  สําหรับนักเรียนที่ไดแสดงความ

จํานงเขาสอบจํานวน 213 คน แบงเปนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 159 คน และชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 54 คน ผลการสอบปรากฏดังนี ้

• ผลคะแนนสาํหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 5 : คะแนนรวมสงูสุด 2,060 คะแนน คะแนนรวมต่ําสุด 1,050 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 1,426.04 คะแนน 

• ผลคะแนนสาํหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 : คะแนนรวมสงูสุด 1,830 คะแนน คะแนนรวมต่ําสุด 1,130 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 1,473.70 คะแนน 
ตามเงื่อนไข : จะวัดจากนักเรียนที่ศึกษาตอในตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของนักเรียนที่จบทั้งหมด 
จึงใชผลคะแนนของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดนี ้
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 1,200 คะแนน 
 2 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 1,300 คะแนน 
 3 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 1,400 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 1,500 คะแนน 
 5 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 1,600 คะแนน 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. จากการศึกษาขอมูลในรายงาน College Board  Research Report 2012-11 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา  

ตอนปลายในสหรัฐอเมริกาไดนาํขอสอบ SAT Practice Test ซึ่งเปนขอสอบลักษณะเดียวกับ SAT มาใชทดสอบ
นักเรียนชั้น grade 10 และ 11 อยางแพรหลาย เพื่อใชวัดความสามารถทางภาษาและทางคณติศาสตร
เทียบเคียงไดกับ SAT  

๒. โรงเรียนประกาศใหนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ที่สนใจแสดงความจาํนงสอบ SAT Practice Test 
ตามความสมัครใจ  

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีเ่ขาสอบ เปนนักเรียนทีต่องการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร เพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจเปนปจจัยในการพิจารณาเลือกศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในตางประเทศ 

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีเ่ขาสอบ เปนนักเรียนที่มีความประสงคจะไปศึกษาตอตางประเทศ และ/หรือเปน
นักเรียนทุนรัฐบาลที่กําลังเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาตอในตางประเทศ หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียน 

๕. โรงเรียนแจงผลการสอบใหนักเรียนเปนรายบุคคล และไดเชิญวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายใหความรูเก่ียวกับ
ผลคะแนน SAT ความสาํคัญของคะแนน SAT กับการศึกษาตอตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาตนเอง
สําหรับทักษะทั้ง 3 ดาน  
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3 1,473.70 
คะแนน 

3.7370 0.1121 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการสอบ SAT Practice Test 
๒. นักเรียนใหความสนใจและมีความกระตือรือรนในการสอบ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหสอบตามความสมัครใจ 

โดยไมมีคาใชจาย และไดทราบผลสอบสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งดานภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร 

๓. นักเรียนสามารถทําคะแนนดานคณิตศาสตรไดสูงมาก โดยจากคะแนนเต็ม 800 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสาํหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 712.08 คะแนน และนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 734.07 
คะแนน  

๔. โรงเรียนมีคณะผูบริหารและทีป่รึกษาประจําสาขาวิชา เปนผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางใหการดําเนินงาน
ตามหลักสูตรใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมาก เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 เนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบ
ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  

2. การสอบ SAT วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรเทานั้น หากจะทําการวัดความสามารถทาง
วิทยาศาสตร นักเรียนตองทาํการสอบ SAT Subject Tests ซึ่งมีคาใชจายในการลงทะเบียนสอบ  

3. นักเรียนไมเคยมีประสบการณในการสอบขอสอบลักษณะนี้มากอน เนื่องจากโรงเรียนไดนําการสอบ SAT 
Practice Test มาใชทดลองสอบกับนักเรียนเปนคร้ังแรก 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4 :  
1.4.1 รายงานผลคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT Practice Test ของ

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ จํานวน 213 คน 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 
ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7288 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงโครงงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

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

ตัวบงชีท้ี่สาํคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสาํเร็จในการดําเนนิงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในตางประเทศ   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน/ประกวดนะดบันานาชาต ิ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557  โครงงานของนักเรียนไดผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการจํานวน 27 โครงงาน ดงันี ้

๑. การประชุมวิชาการ The Waseda International Science and Engineer Symposium 2013 ประเทศญี่ปุน 
จํานวน 3 โครงงาน  

๒. การประชุมวิชาการ Search for SEAMEO Young Scientists (SSYS) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 2 โครงงาน  
๓. การประชุมวิชาการ North Carolina Students Academy of Science Annual Student Symposium ณ 

North Carolina School of Science and Mathematics, North Carolina, ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 
โครงงาน 

๔. การประกวดโครงงานในงาน The International Science Conference for high School at Kolmagorov 
school ณ ประเทศรัสเซีย จํานวน 5 โครงงาน 

๕. การประกวดโครงงานในงาน INFO MATRIX 2014 (International Informatics Project Competition) ณ 
ประเทศโรมาเนีย จาํนวน 1 โครงงาน 

๖. การประกวดโครงงานในงาน International Sustainable world Energy Engineering Environmental 
ProjectOlympaid 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 โครงงาน 

๗. การประกวดโครงงานในงาน The 6th  International Sustainability Project Olympiad ณ ประเทศเนเธอ
แลนด จํานวน 3 โครงงาน  

๘. การประกวดโครงงานในงาน Water is life 2014 ณ Ruffle institution ประเทศสิงคโปร จํานวน 1 โครงงาน 
๙. การประกวดโครงงานในงาน Australian Science and Mathematics School International Science Fair 

2014  ณ  Australian Science and Mathematics School  เมือง Adelaide  ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 
2 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

๑๐. การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติในงาน The 10th International Students Science Fair 
2014 ณ Moscow Chemical Lyceum ณ Moscow Chemical Lyceum สหพันธรัฐรัสเซีย จํานวน 2 
โครงงาน 

๑๑. การประกวดโครงงานสิง่ประดษิฐสําหรับคนพิการและผูสูงอายุระดับนานาชาติ (SCD2014) ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ “International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive 
Technology (i-CREATe) ณ ITE College East สาธารณรัฐสงิคโปร จํานวน 1 โครงงาน 

๑๒. การประกวดโครงงานในงาน 2014 Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)  
ณ National Academy for Educational Research; NEAR ประเทศไตหวัน (สาธารณรัฐจนี) จํานวน 2 
โครงงาน 

๑๓. การประกวดโครงงานในงาน International Science and Engineer Fair 2014  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จํานวน 1 โครงงาน 

๑๔. การประชุมวชิาการ The Aquatic Environment Forum 2014 ณ ประเทศญีปุ่น จาํนวน 1 โครงงาน 
๑๕. การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิPure and Applied Chemistry International Conference 

(PACCON2014) จํานวน 1 โครงงาน  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 

ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาติ 23 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 

ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาติ 24 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 

ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาติ 25 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 

ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาติ 26 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดง 

ผลงาน/ประกวดในระดบันานาชาติ 27 โครงงาน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือก
ไปรวมแสดงผลงาน/ประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

4 27 
โครงงาน 

5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงข้ันตอนการไปนําเสนอโครงงาน 
๒. นักเรียนจัดทําบทคัดยอหรือรายงานการวิจยั สงไปยงัคณะกรรมการพิจารณาผลงานของที่ประชมุวิชาการเพื่อ

ขอรับการพิจารณาตัดสนิผลงานใหเขารวมนําเสนอโครงงาน 
๓. นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาตดิตอและประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อปรับปรุงและแกไข

ตามคําแนะนาํและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
๔. เขารวมประชุมวิชาการตามกําหนดการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
    ผูทรงคุณวุฒิที่มีความชาํนาญการเฉพาะดานของคณะวิทยาศาสตร หองวิจัยของมหาวิทยาลัย และศูนยวิจัยของ

สถาบนัวิจัยตาง ๆ ไดใหคําแนะนําและคําปรึกษา รวมทั้งใชเคร่ืองมืออุปกรณในการทําโครงงานและยนิดีใหการ
สนับสนนุในการทาํโครงงานของนักเรียนเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

๑. นักเรียนตองบริหารเวลาในการทําโครงงานเนื่องจากมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทาํใหมีเวลาในการ
ทําโครงงานคอนขางจํากัด  

๒. ความสําเร็จของโครงงานของนกัเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบนัอุดมศึกษา 
๓. บางโครงงานนักเรียนทาํโครงงานที่ตองใชเนื้อหาวิชาที่มีความลกึทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนทําโครงงานทีต่นสนใจ 

และมีความหลากหลาย 
๔. อาจารยในคณะวทิยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในศูนยวิจัยทีน่ักเรียนไปขอรับคําปรึกษา มีภารกิจของ

ตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 
หมายเหตุ : 

1. เปนการจัดทาํโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เปนการแสดงผลงาน/ประกวดที่จัดในตางประเทศเทานั้น 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.5 :  

1.5.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน/
ประกวดในระดบันานาชาต ิ

1.5.2 การประชุมวชิาการ The Waseda International Science and Engineer Symposium 2013 ประเทศ
ญี่ปุน 

1.5.3 การประชุมวิชาการ Search for SEAMEO Young Scienctists (SSYS) ประเทศมาเลเซีย 
1.5.4 การประชุมวิชาการ North Carolina Students Academy of Science Annual Student Symposium 

ณ North Carolina School of Science and Mathematics, North Carolina, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5.5 การประกวดโครงงานในงาน The International Science Conference for high School at 

Kolmagorov school ณ ประเทศรัสเซีย 
1.5.6 การประกวดโครงงานในงาน INFO MATRIX 2014 (International Informatics Project Competition) 

ณ ประเทศโรมาเนีย 
1.5.7 การประกวดโครงงานในงาน International Sustainable world Energy Engineering Environmental 

Project Olympaid 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

1.5.8 การประกวดโครงงานในงาน The 6th  International Sustainability Project Olympiad  
ณ ประเทศเนเธอแลนด 

1.5.9 การประกวดโครงงานในงาน Water is life 2014 ณ Ruffle institution ประเทศสิงคโปร 
1.5.10 การประกวดโครงงานในงาน Australian Science and Mathematics School International Science 

Fair 2014  ณ  Australian Science and Mathematics School  เมือง Adelaide  ประเทศออสเตรเลีย 
1.5.11 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติในงาน The 10th International Students Science 

Fair 2014 ณ Moscow Chemical Lyceum ณ Moscow Chemical Lyceum สหพันธรัฐรัสเซีย 
1.5.12 การประกวดโครงงานสิง่ประดษิฐสําหรับคนพิการและผูสูงอายุระดับนานาชาติ (SCD2014) ในงานประชุม

วิชาการนานาชาติ “International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive 
Technology (i-CREATe) ณ ITE College East สาธารณรัฐสงิคโปร 

1.5.13 การประกวดโครงงานในงาน 2014 Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2014)  
ณ National Academy for Educational Research; NEAR ประเทศไตหวัน (สาธารณรัฐจนี) 

1.5.14 การประกวดโครงงานในงาน International Science and Engineer Fair 2014  ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1.5.15 การประชุมวชิาการ The Aquatic Environment Forum 2014 ณ ประเทศญีปุ่น 
1.5.16 บทคัดยอในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิPure and Applied Chemistry International 

Conference (PACCON2014) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.6  จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7288 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน สรางความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โครงงานใดที่ไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกลาวถือวาโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเทากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวลัจากการ
ประกวดในระดบันานาชาต ิ

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

สําหรับปงบประมาณ 2557 โครงงานของนักเรียนไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ
จํานวน 10 โครงงาน ดังนี ้

              1) การประกวดโครงงานในงาน INFO MATRIX 2014 (International Informatics Project Competition)  

ณ ประเทศโรมาเนีย ไดรับรางวลั จํานวน 1 โครงงาน 
2) การประกวดโครงงานในงาน The International Science Conference for high School at 

Kolmagorov school ณ ประเทศรัสเซีย ไดรับรางวลั จํานวน 2 โครงงาน 
 3) การประกวดโครงงานในงาน 15th Elementz Science Research Competition and Exhibition  

ณ Anderson Junior College ประเทศสิงคโปร ไดรับรางวัล จํานวน 1 โครงงาน 
 4) การประกวดโครงงานในงาน Water is life 2014 ณ Ruffle institution ประเทศสิงคโปร ไดรับรางวัล 

จํานวน 1 โครงงาน 
 5) การประกวดโครงงานในงาน International Sustainable world Energy Engineering Environmental 

Project Olympiad 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับรางวัล จํานวน 1 โครงงาน 
 6) การประกวดโครงงานในงาน The 6th  International Sustainability Project Olympiad ณ ประเทศเน

เธอแลนด ไดรับรางวัล จาํนวน 4 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ5 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ6 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ7 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ8 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ9 โครงงาน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ฝายวิเทศสัมพนัธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียนเครือขายใน

ตางประเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและหาขอมูลเก่ียวกับการประชุมวิชาการจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเสนอสถาบนัและประเทศที่เหมาะสมใหโรงเรียนพิจารณา 

๒. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับการประชุมวิชาการนั้น ๆ  
๓. ประสานผูปกครองขอความเห็นชอบอนุญาตใหนักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดทีี่จะนําเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 

ไดเปนอยางด ี
๒. ผูปกครองมีความพรอมและใหการสนบัสนนุนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ และโรงเรียนหาทุน

สนับสนนุสมทบบางสวน ในกรณีที่ผูปกครองไมพรอมทางเศรษฐกิจ 
๓. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทาํบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง

การศึกษาตางประเทศ (Partner School) 
หมายเหตุ :  

1. เปนการจัดทาํโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เปนการแสดงผลงานทีจ่ัดข้ึนในตางประเทศเทานัน้ 

 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.6  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

5 10 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจาํนวนมาก 
๒. นักเรียนที่ไปนําเสนอโครงงานบางคร้ังจะไปนําเสนอในชวงที่โรงเรียนเปดทําการเรียนการสอน ซึ่งทําให

นักเรียนที่ไปอาจจะตองมาเรียนชดเชย 
๓. ครูที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเดนิทางไปดวย ไมสามารถสอนตามปกติตองมีผูอ่ืนชวยปฏิบัติหนาที่แทน 
๔. การประชุมวชิาการตางประเทศมีจํานวนไมมาก จึงมีนักเรียนบางสวนเทานัน้ที่มีโอกาสไปรวมได  
๕. เวทีในการประกวดโครงงานมีจาํนวนนอย ซึ่งสงผลตอรางวัลทีจ่ะไดรับ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.6 :  
1.6.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตางๆ ระดบั

นานาชาต ิ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.7   รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษเมื่อเทียบเปน
คะแนน TOEFL มากกวา 500 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวกรรณิถา  สีวลีพันธ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุภาพัชร  สินกันทรากร 

โทรศัพท :  0-2849-7275 โทรศัพท : 0-2849-7278 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศและเปนตนแบบในการจัดการเรียน

การสอนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงพยายามผลักดันใหนักเรียนเปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษควบคูไปกับความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมให
นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูนําทางดานการวิจัย การประดิษฐ คิดคน และแสวงหา
ความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงไดจัดการทดสอบความรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยการใชขอสอบ TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP) โดย
ประสานงานกับสถาบัน Institute of International Education (IIE) ประเทศไทยในการประเมินศักยภาพทางดาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษเมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL มากกวา 500 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปการศึกษา 2556 สาขาว ิชาภาษาตางประเทศไดดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Institutional 
Testing Program (TOEFL ITP) ใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 238 คน ในวันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2556 
เวลา 13.00-15.30 น. โดยทางสถาบัน Institute of International Education (IIE) ประเทศไทย  ซ่ึงไดรับการรับรอง 
จากสถาบัน Educational Testing Service (ETS) เปนผูตรวจขอสอบดังกลาว  

 จากการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP) ในปการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 238 คน มีนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดคือ  667  คะแนนตํ่าสุดคือ 400 โดย
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดคือ 530.94 และมีนักเรียนที่ไดคะแนน เมื่อเทียบเปน TOEFL PBT ต้ังแต 500 
คะแนนข้ึนไป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 73.94  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบเปน 
คะแนน TOEFL มากกวา 500 คิดเปนรอยละ 66 

 2 คะแนน   เมื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบเปน 
คะแนน TOEFL มากกวา 500 คิดเปนรอยละ 68 

 3 คะแนน   เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบเปน 
คะแนน TOEFL มากกวา 500 คิดเปนรอยละ 70 

 4 คะแนน   เมื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบเปน 
คะแนน TOEFL มากกวา 500 คิดเปนรอยละ 72 

 5 คะแนน   เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบเปน 
คะแนน TOEFL มากกวา 500 คิดเปนรอยละ 74 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

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 ไดมีการระดมความคิดใน
ประเด็นปญหา จุดออนและจุดแข็งในแตละทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียน และเมื่อไดทราบถึงปญหา
แลว ครูผูสอนก็จะดาํเนินการแกไขใหสอดคลองกับจุดบกพรองของนักเรียนเพื่อใหผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษไดคะแนนตรงตามเปาหมายของโรงเรียนทีไ่ดวางไว รวมถึงสงเสริมและพฒันาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

๔. หัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศไดชี้แจงและทาํความเขาใจกับนักเรียนทั้งระดบัชัน้ โดยกลาวถึงความสําคัญ
ในการสอบวัดระดบัความรูทางดานภาษาอังกฤษ กอนจบการศึกษา เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของ
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร  

๕. สาขาวชิาภาษาตางประเทศไดจดัโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ใหแกนักเรียนที่สนใจ อันไดแก TOEFL 
และ SAT ในภาคเรียนที่ 1 และโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม IELTS ในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ยังไดจัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เติมเต็มสําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรในรายวชิาภาษาอังกฤษทีไ่ดรับการพฒันาใหเหมาะสมแกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

โดยใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ พุทธศักราช 2556  
๒. ครูผูสอนในรายวชิาภาษาอังกฤษมีทั้งครูชาวไทยและชาวตางประเทศ (Native speaker) 
๓. การกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตรเพื่อใช

ประโยชนในการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศและการทํางานตอไปในอนาคต 
๔. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชาภาษาตางประเทศ เปนผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางใหการดําเนินงาน

ตามหลักสูตรใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
๕. การทํางานกันเปนทีมและมีการประชุมกลุมในแตละรายวิชาอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่

ไดวางไว  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.7  รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มีผลการทดสอบศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบเปนคะแนน 
TOEFL มากกวา 500 

5 รอยละ 
73.94 

4.9700 0.2485 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

๖. การจัดชุมนุมภาษาอังกฤษและคลินิกวิชาการภาษาอังกฤษ 
๗. ครูผูสอนเลือกใชสื่อและอุปกรณที่เหมาะสมตามความตองการและระดับความรูความสามารถของนักเรียน เพื่อ

กระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตลอดเวลา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมาก เนือ่งจากการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 เนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบ
ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  

2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเจาของภาษา 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.7 :  
1.7.1 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อเทียบ

เปนคะแนน TOEFL ปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 
1.7.2 ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

เมื่อเทียบเปนคะแนน TOEFL ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.8   จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวชิาทั้งที่ดําเนนิการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและสอวน. 2 สาขาวิชา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนิธิกานต  คิมอ๋ิง ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นายโอภาส  พระเทพ 
                      2. นางสาวสริิหทัย  ศรีขวัญใจ 

โทรศัพท :  0-2849-7245 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4245,4232 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ

ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร หรือดาราศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซ่ึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนศูนย สอวน. จํานวน 7 สาขาวิชา จัดใหมีการอบรมนักเรียน  สอวน. คายครั้งท่ี 1 
ประมาณเดือนตุลาคม  นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากคายครั้งท่ี 1 จะเขาอบรมคายครั้งท่ี 2 ประมาณเดือน
มีนาคม - เมษายน และคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. สาขาวิชาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับ
นักเรียนจากทั่วประเทศ ในการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ที่จัดการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอ

วน. จะหมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมท่ี สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป  

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 

สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 5 คน สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา    และคอมพิวเตอร  สาขาวิชาละ ๔ คน สําหรับสาขาวิชาดารา
ศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จัดการแขงขันและคัดเลือกผูแทนประเทศไปแขงขันระหวางประเทศโดย
มูลนิธิ สอวน. ซึ่งจํานวนผูแทนสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรโลก

และอวกาศ  จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทั้งสิ้น 32 คน   
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดบันานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและสอวน. 2 สาขาวชิา 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
       ในปงบประมาณ 2557 นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปก
ระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2557 จํานวน 9 คน ประกอบดวย สาขาวชิาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน  
สาขาวชิาเคมี 1 คน สาขาวชิาชวีวิทยา จาํนวน 1 คน สาขาวชิาฟสิกส จาํนวน 3 คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
จํานวน 1 คน และสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร จํานวน 2 คน   

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 8 คน 
 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 9 คน  
 3 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 10 คน  
 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 11 คน 
 5 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 12 คน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนทีจ่ะไดรับ ในการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ  

ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอเจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน  และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบนัสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนนิงานตามโครงการนี้  โดยมีหลักการจัดกิจกรรมดังนี ้
2.1 รับสมัครนักเรียนที่สนใจและสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการ 

2.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเ์ขาคายอบรม สอวน. คร้ังที่ 1  
2.3 นักเรียนแตละสาขาวชิาเขาคายอบรม สอวน. คร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม  

2.4 นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากคายอบรม สอวน. คร้ังที่ 1 จะเขาอบรมคายอบรม สอวน. คร้ังที่ 2 
ประมาณเดือนมนีาคม – เมษายน 

2.5 แตละสาขาวิชาคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. และเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนผูแทนศูนย    
สอวน. เพื่อเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ  

2.6 จัดเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ กอน
เขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปกวชิาการระหวาง
ประเทศตอไป 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนนิงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวทิยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู 

ประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี ในการทีช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ 
หลังจากที่ครูแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักประจําอยูในหอพักของโรงเรียน  จึงสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไม
มีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.8  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับ 
       การคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 
       เขารวมแขงขันโอลิมปกวชิาการ  
       ระดับนานาชาตใิน 7 สาขาวิชาทั้งที ่
       ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวชิาและ 
       สอวน.2 สาขาวชิา 

2 9 คน 2.0000 0.0400 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มีความมุงมั่น ใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเปนตัวแทนประเทศไทยทําใหนักเรียนเกิดความเครียดสูง บางคนยังขาดการฝกวิธีควบคุมจิตใจและระงบั

ความเครียดดวยตนเอง 
2. เนื่องดวยนักเรียนมีเวลาจาํกัดและจําเปนตองทาํกิจกรรมอยางอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

จึงมีสวนทําใหประสทิธิภาพในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ นอยลง  
3. นักเรียนบางสวนสละสิทธิ์ในการเขาคายฝกอบรมในโครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ เนื่องจากเวลาในการสอบคัดเลือกในคาย สสวท. ตรงกับเวลาทีไ่ปรายงาน
ตัวรับทุนตางประเทศ หรือการศึกษาตอเขามหาวิทยาลัย 

4. การสงเสริมใหสังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณคาของความสําเร็จในโอลิมปกวชิาการ ยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.8 :  
1.8.1 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก

ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และเคมี
โอลิมปกระหวางประเทศ ประจาํปพุทธศักราช 2557 ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2557 

1.8.2 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก
ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ 
ประจําปพุทธศักราช 2557 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 

1.8.3 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก
ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป
พุทธศักราช 2557 ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2557 

1.8.4 ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 14/2557 เร่ือง ผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ คร้ังที่ 19 (XIX IAO) และผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตรโอลปิกระหวางประเทศ คร้ังที่ 8 (8th IOAA)  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 

1.8.5 ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 22/2557 เร่ือง ผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ คร้ังที่ 8 (8th IESO) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

1.8.6 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ผลการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาติ ประจาํป พ.ศ. 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.9   หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนเทียบเคียง
ไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นายพรมงคล  จิ้มลิ้ม 
                      2. นางสาวอุษา  จีนเจนกิจ 
                      3. นางสาวอารีย  สักยิ้ม 
                      4. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4211, 4288,  
4245, 3155 

คําอธิบาย : 

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พุทธศักราช  2556  มุงหมายใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ของความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  มีพื้นฐานความรูที่ดีทั้งดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  สังคมศึกษา  ศาสนา  ภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  และพลานามัย  สามารถคิดวิเคราะหและบูรณาการความรูทุก
ศาสตรได  เปนคนที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  สังคม  มีจิตตั้งมั่นในความเมตตาและหวังดีตอกัน  ดูแล
เอาใจใสกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ผูกพันกันฉันญาติมิตร  รักและภูมิใจในความเปนไทย  มีจิต
มุงที่จะตอบแทนประเทศชาติ  และมีความเปนสากล 

 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พุทธศักราช  2556  ฉบับนี้  ไดปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  พุทธศักราช  2552  โดยใชขอมูลจากการวิจัยผลการใชหลักสูตรดังกลาว  การประชุมระดม
ความคิดระหวางผูทรงคุณวุฒิ  ครู  ตัวแทนผูปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  ขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ตลอดจนขอมูลจากการศึกษาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตรและโรงเรียนในอารยะประเทศที่จัดการเรียนการสอนเนนการพัฒนาเยาวชนเพื่อกาวสูความเปนผูนํา
ทางวิชาการและผูนําของสังคม   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวชิาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนเทียบเคียงไดกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก  ไดแก 

1.  Korea  Science  Academy  of  KAIST 
2.  Illinois  Mathematics  and  Science  Academy 
3.  North  Carolina  School  of  Science  and  Mathematics 
4.  หลักสูตร  International  Baccalaureate  (IB) 
5.  หลักสูตร  Cambridge 
6. National  University  of  Singapore  High  School  of  Mathematics  and  Science  (NUS)  
โดยมีเกณฑการพิจารณาคือถาหัวขอเร่ือง/เนื้อหาที่หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปดสอนตรงกับ

หลักสูตรของโรงเรียนชั้นนาํอยางนอย 3 แหง ถือวาหลักสูตรนัน้เทียบเคียงกัน จากการวิเคราะหหัวขอจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมพัฒนานักเรียนดานการวิจัย 
ความเปนผูนํา กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพพลานามัย ผลการวิเคราะหคิดเปน
รอยละ 93.02  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน  เมื่อหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันา 

               นักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน    
               วิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก คิดเปนรอยละ 70 

 2 คะแนน   เมื่อหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันา 
               นักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน    
               วิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก คิดเปนรอยละ 75  

 3 คะแนน   เมื่อหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันา 
               นักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน    
               วิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก คิดเปนรอยละ 80  

 4 คะแนน   เมื่อหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันา 
               นักเรียนเทยีบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน    
               วิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก คิดเปนรอยละ 85 

 5 คะแนน   เมื่อหลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพฒันา 
               นักเรียนเทียบเคียงไดกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน    
               วิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก คิดเปนรอยละ 90 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. ฝายวิเทศสัมพนัธติดตอประสานงานขอหลักสูตรจากโรงเรียนวทิยาศาสตรชั้นนํา 
๒. มีคณะกรรมการประสานงานสายงานวชิาการ ซึ่งเปนผูกํากับดูแลการจัดเนื้อหาวิชาและการพฒันาหลักสูตร และ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
๓. ผูกํากับตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูลเปนผูวิเคราะหเทียบเคียงเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เปนรอยละ  
๔. คณะกรรมการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2556  

กับหลักสูตร Super  Science  Curriculum ของโรงเรียน Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุน 
๕. จัดทําตารางเปรียบเทียบ หัวขอในการสอนของโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ กับโรงเรียนวทิยาศาสตรชั้นนําตาง ๆ  

ในวิชา วทิยาศาสตร  ( เคมี ฟสกิส และชีววทิยา ) 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.9  หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสรางการจัด
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรม
พัฒนานักเรียนเทียบเคียงไดกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรม
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร
ชั้นนาํของโลก 

5 93.02 5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีเครือขายและความสัมพนัธ กับโรงเรียนวิทยาศาสตร ชัน้นาํในหลายประเทศ 

จึงอาศัยความสัมพนัธที่เคยมี  และไดรับความรวมมือในการดําเนินงาน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
หลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนาํของประเทศตาง ๆ เชน KSA of KAIST ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

หลักสูตร Super Science High School ของประเทศญี่ปุน  ไมมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ ทาํใหมีความยากตอการ
ทํางาน เพราะไมมีความเขาใจในภาษานัน้ ๆ 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.9 :  
1.9.1 สรุปการเปรียบเทียบหลกัสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ มีการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนเทียบเคียงไดกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นาํของโลก 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.10  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.10.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                     2. นางสาวรว ิวิสาขศาสตร 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3167, 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ในที่นี้หมายถึงการศึกษาตอของ

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร 
เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ  
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนทางดาน
ดังกลาวใหกับสังคมและประเทศชาติที่มีความขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557 มนีักเรียนที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2556 เขาศึกษาตอสาขาวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 234 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 238 คน คิดเปนรอยละ 98.32 
 
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) 

 
 
 
 
 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                    

                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 33 - 

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. จัดใหมีการฟงบรรยายการศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจากหนวยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ตางประเทศ 
3. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นนําของประเทศ  
4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

5. 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 1.10.1 : 
1.10.1.1 สรุปรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ประจําปการศึกษา 2556 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.10.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที ่
            ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช 
            วิทยาศาสตรและวทิยาศาสตร 
            ประยุกต 

4 รอยละ 98.32 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด) 
         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.10  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.10.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลย ี
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                     2. นางสาวสกัุญญา  ดียัง 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3167, 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียน

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

เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามพระราชกฤษฎีกา กลาววาประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัย 
นักประดิษฐ นักคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนจึงมีภารกิจสาํคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและหากนกัเรียนคนใดศึกษาตอ
ทางดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ก็จะมีสวนในการสรางบุคลากรที่จะเปนนักวิจัย นักประดิษฐ คิดคนทางเทคโนโลยีดวย  
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสาํคัญ และ
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลย ี

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557 มนีักเรียนที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2556 เขาศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
พื้นฐานและเทคโนโลยีจํานวน 56 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 238 คน คิดเปนรอยละ 23.53 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 35.50 (85/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 36.50 (88/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 37.50 (90/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 38.50 (93/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานและเทคโนโลยี  
                เปนรอยละ 39.50 (95/240 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. จัดใหมีการฟงบรรยายการศึกษาตอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจากหนวยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ตางประเทศ 
3. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นนําของประเทศ  
4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

5. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพยีงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

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 1.10.2 : 

     1.10.2.1 สรุปรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2556 
 

 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.10.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานและ
เทคโนโลย ี

5 รอยละ 23.53 1.0000 0.0500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.11  จํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซต
ของโรงเรียน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :   1. นายบัวหลวง  ฝายเยื่อ 
                       2. นายสมพร  บัวประทุม 
                       3. นายถนอมศักดิ์  เหลากุล 
                       4. นายปริญญา  เพ็ชรวารี 
                       5. นายปณตพร  อนิลบล 
                       6. นางสาวศศินี  อังกานนท 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4244, 4211, 5187,  
               2137, 2138, 4230 

คําอธิบาย : 
สื่อการสอนเปนตัวกลางที่จะนําเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆ จากผูสอนไปสูผูเรียน เปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความหมายของสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจนตรงตามที่ผูสอน
ตองการ  ชวยลดระยะเวลาในการเรียน และเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทั้งยังชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรูอีกดวย สื่อการสอนแตละประเภทตางก็มีลักษณะเฉพาะและคุณคาในตัวของตัวมันเอง ซึ่งไมเหมือนกันในการใชสื่อ
การสอนนั้น ผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแตละชนิดเพื่อที่จะเลือกใชสื่อการสอน ให
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของบทเรียน วัตถุประสงคและผูเรียน นอกจากนั้นผูสอนยังตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ
ในการใชสื่อการสอน เพื่อให กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและใหผลการเรียนรูไดมากที่สุด 

ตัวบงชี้ที่สําคัญ คือการผลิตสื่อการสอนเผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได
ผานเว็บไซตของโรงเรียน แตละสาขาวิชาจะผลิตสื่อวีดิโอเพื่อมุงใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง รูจักการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ซึ่งจะสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจาํนวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองไดผานเว็บไซตของโรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557 โรงเรียนไดดาํเนินการจัดทําวดีิโอบนัทกึการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองผานเวบ็ไซตของโรงเรียน จํานวน 8 เร่ือง ดังนี้ 

1. กฎการนับเบื้องตน  
2. ความนาจะเปน 
3. แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
4. ระบบพิกัดทางดาราศาสตร 
5. การคํานวณคา pH ในการไทเทรตกรดแกและเบสแก 
6. Valent  Bond Theory 
7.  Network Protocol 
8. IP Address 

ซึ่งวีดีโอการสอนทั้งหมดสามารถดูไดผานทาง Website ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ https://www.mwit.ac.th/,  
https://www.mwit.ac.th/lc/index.php 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถ  
               เรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซตของโรงเรียน 4 เร่ือง 

 2 คะแนน  เมื่อมีจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถ  
               เรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซตของโรงเรียน 5 เร่ือง 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถ  
               เรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซตของโรงเรียน 6 เร่ือง 

 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถ  
               เรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซตของโรงเรียน 7 เร่ือง 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถ  
               เรียนรูดวยตนเองไดผานเวบ็ไซตของโรงเรียน 8 เร่ือง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนไดจัดการอบรมเพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนมีความรูดานการสรางสื่อการสอน  

1. การจัดทําสื่อการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft Producer 2003 (Free Ware)  วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. มีผูเขารับการอบรม 24 คน 

2. การจัดทําสื่อการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 วันที่ 11 ธันวาคม 2556   เวลา 
13.30 – 15.30  น.  มีผูเขารับการอบรม  25   คน 

3. การใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน (webmail) วันที่ 18 ธันวาคม 2556  เวลา 13.30 
– 15.30 น.  มีผูเขารับการอบรม 45 คน   

4. การใชเว็บไซตอีเมลลของโรงเรียน (@mwit.ac.th)  ในวันที่  13 พฤศจิกายน  2556 และ ๑๘ ธันวาคม 
25๕๖  รวมจํานวน  36  คน  

5. การใช Online Student Log ในวันที่  ๒๔ ธันวาคม 25๕๖ ครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 10คน 
6. การใชโปรแกรม MS Excel 2010 สําหรับเจาหนาที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 
7. การใชโปรแกรม MS Excel 2010 สําหรับครูผูสอน ในวนัที่ 18 มิถุนายน 2557 
8. การใชโปรแกรม MS Windows Movie Maker สําหรับครูและเจาหนาที่ในวันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 

2557 
9. ครูของโรงเรียน 2 คน นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน และนางสาวเลาขวัญ งามประสทิธิ์ เขารับการอบรม 

เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร POP-XT kit เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.11 จํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดโิอบันทึก
การสอนของครูที่นักเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองไดผานเว็บไซตของ
โรงเรียน 

4 8 เร่ือง  5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนสนบัสนุนใหครูไดผลติผลงานเพื่อนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อขยายสูโรงเรียนอ่ืนๆดวย 
2. เพื่อครูสามารถพัฒนางานที่สรางข้ึนใชในการตอสัญญาหรือเลื่อนตําแหนงของตนเอง 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. จํานวนบุคลากรที่มีความรูทางดานการการจัดทาํสื่อวีดโีอมีนอย 
2. ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อกอนเผยแพรใหมีคุณภาพสูงจึงจะเผยแพรได 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.11 : 

1.11.1 สรุปจํานวนเร่ืองที่เผยแพรวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดผานเว็บไซต
ของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2557 

1.11.2  ตัวอยางเว็บไซตเผยแพรวีดีโอบนัทึกการสอน  https://www.mwit.ac.th/lc/index.php 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.12  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                      มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
1.12.1   จํานวนโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจากหนวยงานวิจัย 
             ภายนอก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพิมพเพ็ญ  กลิ่นละออง 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7241 

คําอธิบาย : 
การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจําเปนตองไดรับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้   พิจารณาจากจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตร
พี่เลี้ยงจากหนวยงานวิจัยภายนอก 

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2557 มีจํานวนโครงงานของนกัเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจากหนวย

งานวิจยัภายนอก รวมทั้งสิ้น 54 โครงงาน ไดคะแนนผลการประเมิน เทากับ 5 โดยมีหนวยงานวิจัยที่ใหความอนุเคราะห
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ จํานวน 36  หนวยวิจัย มนีกัวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง จํานวน 67 คน 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 46 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 48 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 50 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 52 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจาก 
               หนวยงานภายนอก จํานวน 54 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

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 : 

       การจัดเวลาที่เหมาะสมระหวางนักเรียนกับนักวทิยาศาสตรพี่เลี้ยง 

หมายเหตุ : 
โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหนักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรไดมีโอกาสไปฝกประสบการณ การวิจัยทาง

วิทยาศาสตรกับศูนยวิจัย/หองวิจัยของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานเปนที่ยอมรับและพรอมในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.12.1 :  

1.12.1.1 สรุปจํานวนโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนมหิดลวิทยานสุรณที่ไดรับความรวมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจากหนวยงานภายนอก ประจําปการศึกษา 2557 

      
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.12.1 จํานวนโครงงานวทิยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับความรวมมือจาก
นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจากหนวยวิจัย
ภายนอก 

5 54 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 

 
 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 41 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.12  ผลสําเร็จของการสงเสริม ใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                      มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
1.12.2   รอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจยัใน 
             ระดับดมีากข้ึนไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพิมพเพ็ญ  กลิ่นละออง 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7241 

คําอธิบาย : 
การเสริมสรางลักษณะการทําโครงงานอยางมีระบบที่ดีจาํเปนตองไดรับการพัฒนาจากนักวิจัย ที่มีความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทําวิจยั โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยรวมกับ
นักวิจัยของหนวยงานที่ทาํการวจิัยตาง ๆ ตามความสนใจของนกัเรียน โดยทางโรงเรียนไดดาํเนนิการติดตอกับนักวิจัยของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน หนวยวิจัยของสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน เชน การเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงาน การใหความอนุเคราะหการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 
การใหทุนวิจัย และการใหความอนุเคราะหดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบตัิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2557 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ
ประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดับดมีากข้ึนไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557 มีนักเรียนที่เขารวมโครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจัย โดยไดรับผลการประเมินจากหนวย
งานวิจยั มีคาเฉลี่ย 3.66 (จากระดับคะแนน 1-4 คือ 4 ดีมาก, 3 หมายถึง ดี, 2 หมายถึง พอใช, 1 หมายถึง ควร
ปรับปรุง, 0 ไมสามารถประเมินได)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42  และนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตร
กับนักวิจัยและ ไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยในระดบัดีมากข้ึนไป (คาเฉลี่ยมากกวา 3.50) ไดรอยละ 80  
จึงไดผลการดําเนนิงาน เทากับ 5 

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

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 10 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดมีากข้ึนไป 

 2 คะแนน   เมื่อรอยละ 20 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดมีากข้ึนไป 

 3 คะแนน   เมื่อรอยละ 30 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดมีากข้ึนไป 

 4 คะแนน   เมื่อรอยละ 40 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดมีากข้ึนไป 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 50 ของนักเรียนที่เขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนักวิจัยและไดรับผลการ 
               ประเมินจากหนวยงานวิจยัในระดบัดมีากข้ึนไป 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
บุคลากรทุกฝายเห็นความสาํคัญของการสงเสริมใหนักเรียนรวมทําโครงงานวทิยาศาสตรกับนกัวิจัย 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

นักวิจัย ที่ปรึกษาและนักเรียน มีเวลาจํากัดตองบริหารจัดการเวลาการเดินทางไปรวมทาํโครงงานใหเหมาะสม
มากข้ึน 
หมายเหตุ : 

๑. ผูประเมินคือหนวยงานวิจยั/ศูนยวิจัยที่นักเรียนไปเขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตร 
๒. ในรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน โปรดสงแบบประเมนิผลนักเรียนที่เขา

รวมโครงงานวทิยาศาสตร 3 ราย เปนหลักฐานประกอบ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.12.2 : 

1.12.2.1 ผลการประเมินของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการทาํโครงงานวิทยาศาสตรที่ประเมนิโดย
นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงในศูนยวจิัย ประจําปการศึกษา 2557 

1.12.2.2 ตัวอยางแบบประเมินในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
1.12.2.3 ศูนยวิจัย/หนวยงาน ที่นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขารวมทําโครงงานวทิยาศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2557 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.12.2  รอยละของนักเรียนที่เขารวมทํา 
 โครงงานวิทยาศาสตรกับนักวิจยั 
 และไดรับผลการประเมินจาก 
 หนวยงานวิจัยในระดบัดมีากข้ึนไป 
  

5 รอยละ 80 5.0000 0.2500 

 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.13 รอยละของผลสําเร็จในการพฒันาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร 

โทรศัพท :  0-2849-7227 โทรศัพท : 0-2849-7158 

คําอธิบาย : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตรข้ึน ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรูฝกปฏิบัติการ ในหัวขอทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่เรียนรูหรือเขาใจไดยากหรือควรเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนที่อยูในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โดยจะรับสมัครโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการข้ันพื้นฐานเขารับการอบรมสัมมนา โดยโรงเรียนที่ครูเขารวมการอบรมจะตองมีอุปกรณที่
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
 เพื่อยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานเทียบเทาโรงเรียนวิทยาศาสตร ข้ันนําของประเทศและเพิ่มขีด
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 กอนนําไปจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ ๑ 

- คร้ังที่ ๒ จํานวน ๑๒๐ คน เปนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส และคอมพิวเตอร สาขาละ ๒ คน จากโรงเรียนที่เปดสอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคัดเลือกเขาโครงการ กอนนําไปจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ ๒ 

เปาหมายเชิงคุณภาพ :  
ครูที่เขารับการอบรม/สัมมนา/พัฒนาวิชาการ/แลกเปลีย่นเรียนรูและฝกปฏิบัติการในคร้ังที่ ๑ และคร้ังที่ ๒ 

มีผลสัมฤทธิ์ดานความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชาและทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน สามารถ
นําไปใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2557   ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละของผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทาํขอตกลงกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ รุนที่ 2 จํานวน 12 โรงเรียน เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2557  และโรงเรียนไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ที่มี
ขอบขายเนื้อหาตามหลักสูตรของภาคเรียนที่ 1/2557 เพื่อเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 
1  ปการศึกษา 2557  สําหรับรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ดงันี ้

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  -44- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

รุนที่ 1 คร้ังที่ 3 ระหวางวนัที่ 19-21 มีนาคม 2557  มีผูเขารับการอบรม จํานวน 119 คน จาก 12 
โรงเรียน  
           รุนที่ 2 คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2557  มีผูเขารับการอบรม  จํานวน 120 คน จาก 12 
โรงเรียน 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 จัดใหกับรุนที่ 1 คร้ังที่ 4  และรุนที่ 2  คร้ังที่ 2  ในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557  
เพื่อเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยจัดพรอมกัน 2 รุน  มีผูเขา
รับการอบรมจํานวน 237 คน ดังนี ้
           รุน 1  จํานวน 117 คน  จาก 12 โรงเรียน และรุน 2 จํานวน 120 คน จาก 12 โรงเรียน 

หลังจากที่การจัดอบรมไดจัดสงงบประมาณสนับสนนุการจัดซื้ออุปกรณของโรงเรียนที่รวมโครงการ ทั้ง 2 รุน 
กอนเปดภาคเรียนที่ 1/2557 และกอนเปดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อใหครูไดเตรียมจัดซื้ออุปกรณใหพรอมใช 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,303,404 บาท (-สี่สิบสามลานสามแสนสามพนัสี่รอยสีบ่าทถวน-)  ดังนี้ 

รุน 1  เพื่อจัดซื้ออุปกรณกอนเปดภาคเรียนที่ 1 -2  ปการศึกษา 2557 เปนเงิน 22,942,236 บาท 
รุน 2  เพื่อจัดซื้ออุปกรณกอนเปดภาคเรียนที่ 1 -2  ปการศึกษา 2557 เปนเงิน 20,361,168 บาท 
รอยละของผลสําเร็จในการพฒันาความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประเมินโดยบุคคลภายนอก มีผลการดําเนนิงานคิดเปนรอยละ 83.33 
 

 

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 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.13    รอยละของผลสําเร็จในการพัฒนา
ความรูทางวชิาการของครูที่ไดรับการ
อบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5 รอยละ 83.33 5.0000 0.2500 

 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  -45- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

2. จัดใหมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวชิาการระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนที่มี
หองพิเศษวิทยาศาสตรในสังกัด สพฐ. ที่เขารวมโครงการ รุนที่ 2  โดยมีเลขาธิการ สพฐ.  รวมลงนามดวย 

3. จัดอบรมทางวชิาการใหกับครูของโรงเรียนที่รวมโครงการในสาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส 
และชีววทิยา  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  

4. จัดอบรมทางวชิาการใหกับครูของโรงเรียนที่รวมโครงการในสาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส 
และชีววทิยา  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  

5. จัดสงรายการครุภัณฑอุปกรณปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรพรอมงบประมาณในการจัดซื้อ  โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนที่เขารวมโครงการสังกัดอยู 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ความแตกตางของระบบการทาํงานของหนวยงานราชการ (สพฐ.) กับองคการมหาชน 
2. การกระจายของที่ตั้งโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ทั้ง 12 แหง  ทําใหมีคาใชจายสูงในการดําเนนิการ 

 
หมายเหตุ : 

ผลสําเร็จของการพัฒนาความรูทางวิชาการในประเด็น 
1. ความรูความเขาใจของครูทางวิชาการกอนและหลังการอบรม 
2. ติดตามการใชเคร่ืองมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.13 : 

1.13.1 ผลการประเมินผลสําเร็จในการพัฒนาความรูทางวิชาการของครูที่ไดรับการอบรมจากโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความสาํเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวธวชนิี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-71080 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
การสํารวจความพงึพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและความ

ตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการเรียนรูและเขาใจ
ผูรับบริการ  ผลที่ไดรับจากการสํารวจความพงึพอใจจะนาํมาปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชนมีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ 

ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวเิคราะหผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล 
วิทยานสุรณ  ของปงบประมาณ  2556  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา  พบวา   
            นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก  ในคุณภาพการใหบริการของทุกฝาย/งานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ      
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเปนรายกิจกรรมงานบริการ  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากในทุกกิจกรรมการ
ใหบริการของฝายวิเทศสัมพันธ  ฝายอํานวยการ  ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ฝายวิชาการ  ฝายคลังและพัสดุ   
และงานบริการอ่ืน ๆ  
 ฝายวิทยบริการ  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกกิจกรรมงานบริการ  แตมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง  รวม  4  ประเด็น  ไดแก  เวลาเปดบริการของหองสมุดมีความเหมาะสม  ความสะดวกในการใชเคร่ืองพิมพเอกสาร  
เจาหนาที่ใหบริการดวยความมีไมตรีจิต  และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจใหความชวยเหลือ 
 ฝายกิจการหอพักมีประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  รวม  2  ประเด็น  ไดแก  ความเหมาะสม
ของข้ันตอนการใหบริการเขา-ออกนอกบริเวณโรงเรียน  และหองอานหนังสือมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการอานหนังสือ 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  รวม  3  ประเด็น  ไดแก  ความเร็ว
ในการรับสงขอมูลผานอินเทอรเน็ต  ความทั่วถึงของการบริการเครือขายไรสาย  (Wireless  LAN)  และความรวดเร็วในการ
แกปญหาเก่ียวกับการบริการอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย 
 สวนผูปกครองนักเรียนมีความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในระดับมาก     
ทุกฝาย/งาน ไดแก ฝายวิเทศสมัพันธ ฝายกิจการหอพัก ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายวิชาการ  และงานบริการ
อ่ืน ๆ  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ   
 สําหรับการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ  2557  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการในประเดน็หัวขอเฉพาะ  
สําหรับเจาหนาที่ฝายวิทยบริการ  และฝายกิจการนักเรียน  ที่ตองใหบริการนักเรียน/ผูปกครองนักเรียนตลอดเวลา  ดังนี ้

 เทคนิคการใหบริการที่เนนเฉพาะแตละงาน 
 เทคนิคการลดความขัดแยงในการใหบริการ 
 เทคนิคการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
โดยอาจสงเจาหนาที่ไปรับการฝกอบรมรวมกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหไดรับประสบการณและเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  จะไดรับตัวอยางทีด่ีในการปฏิบัตงิาน 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 สวนการพฒันางานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ควรพัฒนาดานการใหบริการอินเทอรเน็ตภายในบริเวณโรงเรียน  
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของนักเรียน  ซึ่งเปนการพฒันาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเชงิเทคนิค  ดังนี ้

 ความสะดวกในการใชบริการอินเทอรเน็ต 
 ความเร็วในการรับสงขอมูลผานอินเทอรเน็ต 
 ระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร 
 ความทั่วถึงของการบริการเครือขายไรสาย  (Wireless  LAN) 
 ความรวดเร็วในการแกปญหาเก่ียวกับบริการอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย 

4. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ในการประชุมคร้ังที่  92/1/2557  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2557  
เพื่อใหความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจ 

5. จัดอบรมครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน  เร่ือง  “ความผูกพันในองคกรและการสรางความประทับใจในการ
ใหบริการ”  ในวันพุธที่  23 กรกฎาคม 2557  ระหวางเวลา 10.00 – 16.30 น.  โดยวิทยากร  ดร.ทรรศนะ  
บุญขวัญ     

6. รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557  

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 

 

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  2556  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 
2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา   
3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสํารวจ   
4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ 
5. จัดอบรม  เร่ือง  “ความผูกพันในองคกรและการสรางความประทับใจในการใหบริการ”   

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

6. รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
7. ผลการประเมินการใหบริการของเจาหนาทีฝ่ายวทิยบริการและฝายกิจการนักเรียน  ประจําภาคเรียนที่  1 

ปการศึกษา  2557  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาปงบประมาณ  2556   
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ความรวมมือของเจาหนาที่ทุกฝายในการพัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ความไมชดัเจนของการสื่อสารในการใหบริการ และความเหมาะสมของบุคลิกภาพบุคลากรในหนาที่ใหบริการ 

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 
2.1.1 คําสั่งที่ 485/2556 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ  

2557 
2.1.2 ผลการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปงบประมาณ 2557 และแนวทางการ

ปรับปรุงตามผลการสํารวจ 

2.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 92/1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 รับทราบผล
การวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา และแนวทางการปรับปรุงงาน 

2.1.4 โครงการฝกอบรม เร่ืองความผูกพันในองคกรและการสรางความประทับใจในการใหบริการ 
2.1.5 การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียน คร้ังที่ 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 รายงานผล

การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการ
มหาชน 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.2  รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวธวชนิี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-7080 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนมา รัฐบาลไดประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  

และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเปาประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือ  การสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการโดยสุจริต  ใหยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซื่อตรง  เที่ยง
ธรรม  เปนกลาง  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  สํานักงาน  ก.พ.ร.  จึงไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  และองคการมหาชน  และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการมหาชน)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดวาจางผูประเมินอิสระเขามาดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  ซึ่งงานบริการที่นักเรียนและผูปกครองไดรับบริการ
โดยตรงตั้งแตข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดทาย  การเก็บรวบรวมขอมูลจะวัดระดับความพึงพอใจ  ดวยวิธีการสัมภาษณและ/
หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  สําหรับประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใชในการสํารวจ  ประกอบดวย 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดวาจางผูประเมินอิสระเขามาดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  ระหวางเดือนกุมภาพนัธ – กรกฎาคม  2557  และนําผลการประเมินไปใช
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในดานตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 

ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของระดบัความพึงพอใจในการใหบริการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการรวบรมความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5-6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ปการศึกษา 2557 โดยไดดําเนินการจางผูประเมินอิสระเพื่อเขามาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
และผูปกครองที่มีตองานบริการของโรงเรียน  คือ  อ.ดร.ชูวิทย  รัตนพลแสนย  และคณะ  จากศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ผลปรากฏวามี 
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกฝาย/งาน คิดเปนรอยละ 83.10 

 

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

 

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  รอยละของระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการ 

5 83.10 3.6200 0.1810  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนดําเนนิการวาจางผูประเมินอิสระเขามาดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองที่มี    

ตองานบริการของโรงเรียน  โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
1. การสํารวจกลุมเปาหมายผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ คือ  

1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 และ 6  ปการศึกษา 2557 
1.2  ผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6  ปการศึกษา 2557 

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 6 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพนัธ – กรกฎาคม  2557 
4 .   การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ จากนักเรียนและผูปกครอง   
     นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 – 6  ปการศึกษา 2557 
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. โรงเรียนจัดหาองคกร/ผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 
๒. วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดทําแบบสํารวจทีส่ามารถดําเนินการ ไดเปนอยางด ี

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

นักเรียนผูใชบริการมีความตองการนอกเหนือจากกฎเกณฑและระเบียบทีโ่รงเรียนตั้งไว 
 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 : 
2.2.1 คําสั่งที่ 475/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

และตรวจรับงาน โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ประจําปงบประมาณ 2557 

2.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคร้ังที่  92/1/2557  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2557  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจางผูประเมินอิสระมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 

2.2.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคร้ังที่  93/2/2557  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2557  เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนินการสํารวจ 

2.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557  พิจารณา
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
งบประมาณ 2557  

2.2.5 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป
งบประมาณ  2557  ดําเนินการโดย  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.3  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 

โทรศัพท :  0-2849-7103 โทรศัพท : 0-2849-7149 

คําอธิบาย : 
ปจจุบันโรงเรียนพัฒนาองคความรูทางวิชาการจนมีองคความรูและทรัพยากรจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนและลึกซึ้ง

มากข้ึนเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวาองคความรูและทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนมากข้ึนดังกลาว 
ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและหนวยงานตางๆ  ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะไดรับประโยชนจาก 
องคความรูทางวิชาการที่โรงเรียนและหนวยงานตางๆ นํามาแลกเปลี่ยนดวย  

ภารกิจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ การใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคความรูตางๆ ของโรงเรียนสูสาธารณชน ตลอดจน
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน  ซึ่งขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปน
ขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของความพงึพอใจของผูรับบริการทางวิชาการของโรงเรียน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารับบริการทางวิชาการจากโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ระหวางเดือน
ตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557  ปรากฏวา ผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการทางวิชาการอยูในระดับดีและดี
มาก คิดเปนรอยละ 98.7๗ 

 

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 98.77 5.0000 0.2500  

  
 
 
 

     

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              การสํารวจความพงึพอใจของผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  เปนการสาํรวจความ
พึงพอใจในดานของการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และขอมูลที่ไดรับ  โดยมีระยะเวลาของการศึกษา ๑๒ เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ซึ่งมีผูเขารับบริการทางวิชาการทั้งหมด ๓๑ หนวยงาน จํานวน ๑,๑๙๓ คน     
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
       ผูเขารับบริการทางวชิาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณทุกคนไดรับแบบสอบถามในการสํารวจความพึงพอใจ
ของการไดรับบริการ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. หนวยงานของผูเขารับบริการจดักิจกรรมศึกษาดูงาน แตไมสอดคลองกับความประสงคของผูเขารับบริการที่ตองการ

เยี่ยมชม  จึงทําใหผูเขารับบริการไมสนใจกิจกรรมเยี่ยมชมดานตางๆ และตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจให
มีคะแนนนอย 

2. ผูเขารับบริการเขาเยี่ยมชมโรงเรียนในชวงปดภาคเรียน จงึไมไดเยี่ยมชมการเรียนการสอนในหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ ทําใหมีขอเสนอแนะในแงของการไมไดเขาเยี่ยมชมการเรียนการสอนจริง  
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.3 : 
2.3.1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  
2.3.2 ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.1  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน 

                     2. นางกรรณิกา  แกวมะเริง 
                     3. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 

โทรศัพท :  0-2849-7132 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 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. ๒๕๕7 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :      
 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2557 = 372,044,900.00 บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  =   17,000,000.00 บาท 
 งบประมาณ งบบุคลากรที่จัดสรรเปนสวัสดิการ =     3,500,000.00 บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไปที่ใชจายในรอบ 12 เดือน =     2,695,951.24 บาท 

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2557 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 3.1 = 354,240,851.24 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน = 307,954,304.01 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 307,954,304.01x 100 
   354,240,851.24 
  = 86.93 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 9 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ในงบลงทนุ ซึ่งดําเนนิการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบนัทึกขอตกลง
หรือสัญญา และมีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดทั้งสิน้ 46,286,547.23 บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = 1,023,449.09    บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน = 153,909.82      บาท 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 889,615.71    บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ = 766,014.04    บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ = 113,017.75      บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ = 1,259,382.64    บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ = 1,576,417.53    บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ = 97,071.70    บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = 246,245.55         บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ = 1,679.06       บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน = 836,900.46  บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 8,742.24    บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก = 2,781,430.95   บาท 
 14. คาสาธารณปูโภค = 424,539.13    บาท 
 15. กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที ่ = 1,157,594.00    บาท 
 16. กิจกรรมสรางครูอนาคต = 81,011.56    บาท 
 17. กิจกรรมคาใชจายบุคลากร = 26,206,435.25   บาท 
 18. กิจกรรมทุนการศึกษา = 66,000.00       บาท 
 19. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยฯ และ คณิตฯ = 2,332,875.21    บาท 
 20. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตร ร.ร. จุฬาภรณฯ = 6,016,797.90    บาท 
 21. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร = 25,148.60       บาท 
 22. อุปกรณครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการโครงงานคอมฯ = 33,700.00       บาท 
 23. อุปกรณครุภัณฑพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร = 994.10             บาท 
 24. ครุภัณฑฝายวิทยบริการ/ครุภัณฑสํานักงาน = 133.00             บาท 
 25. ปรับปรุงอาคารสถานทีท่ั่วไป = 187,441.94      บาท 
 รวม = 46,286,547.23 บาท 

  งบประมาณที่ ใชจายตามแผนทีไ่ดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2557 ที่นํามาคํานวณตามสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3.1 กรณีมีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนาํไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆเปนจํานวน 
307,954,304.01 บาท (354,240,851.24-46,286,547.23)   

 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 307,954,304.01  x 100 
   307,954,304.01 
  = 100.00 % 

 
 
 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

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 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.1  รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชเงิน 

 

3 รอยละ 100 5.0000 0.1500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เมื่อสาขาวิชา/ฝายตางๆ บนัทึกขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อดําเนินงานตางๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง  

จะมีการผูกพันวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงินงบประมาณที่ใชในการดาํเนินงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จ
สิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงนิทีไ่ดมีการใชจายจริงจะทาํการบนัทึกรายจายจริงและยกเลิกการผกูพันที่บนัทึกไว 

 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนใหความสําคัญในการตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่สาขาวชิา/ฝายตางๆ ไดรับและ
มีการเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. โรงเรียนไมมีเจาหนาที่ดาํเนินการจัดทํารูปแบบรายการเก่ียวกับงานกอสรางหรือปรับปรุงรายการงานกอสราง

โดยตรง ตองใหที่ปรึกษาดานอาคารสถานทีช่วยดาํเนินการ 
๒. งบประมาณที่ใชดําเนนิงานบางกิจกรรมไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตองมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

เงื่อนไข :  เปนไปตามหลักการ ดังนี ้
โดยที่มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให “บรรดารายไดขององคการมหาชน ไม

เปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. 
เฉพาะกิจเก่ียวกับกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝายบริหารที่มิใช
สวนราชการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดรวม “รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน” เพื่อกระตุนให
คณะกรรมการองคการมหาชนใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลใหองคการมหาชนนํางบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7 และเงินรายไดขององคการมหาชน ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ 
และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คํานิยาม 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ซึ่งอาจ
มีที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 เงินอุดหนุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก ๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปน
ตน และ ๒) รายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ  
 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 ขององคการมหาชน 
 หากมีการกอหน้ีผูกพัน มีบันทึกขอตกลง มีสัญญา หรือมีการใหทุนการศึกษาตามแผนการใชจายเงินใหนํามา
คํานวณเปนผลงานได 
 กรณีที่องคการมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจายใหคํานวณผลการ
ประเมินเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 :  

3.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คร้ังที่ 90/5/2557 วันพุธที่ 11 กันยายน 
2556 

3.1.2 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการมหาชน 

3.1.3 รายงานความเคลื่อนไหวการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2557 ปงบประมาณ 2557 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  รอยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน 
                     ในระดับด ี
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางพรรณวิภา  ดารามาศ 

                     2. นางจริยา  พรจําเริญ 
                     3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 
                     4. นางสาวสชุาวดี  บูรณสมภพ 
                     5. นายพรมงคล  จิ้มลิ้ม 
                     6. นางสาวนิธกิานต  คิมอ๋ิง 
                     7. นายเดี่ยว  ใจบุญ 
                     8. นางสมฤทยั  แกวบุญ 

โทรศัพท :  0-2849-7080 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6259, 6263, 3178,  
              6270, 4222, 4245, 5197, 4241 

คําอธิบาย : 
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนเปนกิจกรรมที่จัดเพื่อมุงสงเสริมและพัฒนานักเรียนให รักการเรียนรู  รักการอาน  

รักการเขียน และรักการคนควาอยางมีระบบ มีความเปนผูนํา มีความเปนไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออกกําลัง
กาย 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 (World Class) และมีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มี
เจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ สรางสรรคองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศชาติและ

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

สังคมไทยในอนาคตชวยพัฒนาประเทศชาติใหสามารถดํารงอยูและแขงขันไดในประชาคมโลก เปนสังคมผูผลิตที่มี
มูลคาเพิ่มมากข้ึน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมแหงคุณภาพและแขงขันได และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มี
ความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอกัน  

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
 ๓. กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ  
 ๔. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย 

๕. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ พลานามัย 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนทีป่ระเมินความสอดคลองของการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับ
อุดมการณของโรงเรียนในระดับด ี
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2557 นักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดประเมินความสอดคลองของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานตางๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : ผลการประเมินความสอดคลองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
87.90 ประกอบดวย 2 กิจกรรมคือ 

- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณ
ของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป ภาคเรียนที่ 2/2556 คิดเปนรอยละ 89.73 และภาคเรียนที่ 
1/2557 คิดเปนรอยละ 86.43 

- กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาประจําชั้นหลังการเขาแถวเคารพธงชาติ หรือตามเวลาที่ครูนัดหมาย ผลการ
ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอย
ละ 87.53 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : ผลการประเมินความสอดคลองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของ
โรงเรียน ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 84.79 ประกอบดวย 4 
กิจกรรมคือ 
- กิจกรรมการฟงบรรยายพิเศษ ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของ

โรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 88.78 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับ
อุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.20 

- กิจกรรมการอานหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให จํานวน 50 ชื่อเร่ือง ผลการประเมินความ
สอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 84.80 

- กิจกรรมชุมนุม ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 78.40  

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

3. กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของ
โรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 94.57 

4. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย : ผลการประเมินความสอดคลองของ
การจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 63.53 

5. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพลานามัย : ผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณ
ของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 86.60 

จากผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน ของนักเรียนที่
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.47 มีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 70  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 2  คะแนน   เมื่อรอยละ 75  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 3  คะแนน   เมื่อรอยละ 80  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 4  คะแนน   เมื่อรอยละ 85  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

 5  คะแนน   เมื่อรอยละ 90  ของนักเรียนที่ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 กับอุดมการณของโรงเรียนในระดบัด ี

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.2  รอยละของนักเรียนที่ประเมินความ
สอดคลองของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของ
โรงเรียนในระดับด ี

5 รอยละ 83.47 3.6940 0.1847  

  
 
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีนักเรียนประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของ

โรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.90 ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
1.1 กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งหมด 3 คร้ัง มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 1,439 คน  คร้ังที่ 1 ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2556 มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 114 คน คร้ังที่ 2 ในวันที่  23 ธนัวาคม 2556  มี
นักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 664 คน และคร้ังที่ 3 ในวนัที่  3 กุมภาพันธ 2557  มีนักเรียนรวมกิจกรรม
ทั้งหมด 681 คน มีผลประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึน

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ไป คิดเปนรอยละ 89.73 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ดําเนินการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 6 คร้ัง มี
นักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 1,249 คน  คร้ังที่ 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  สาํหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 
รวมกิจกรรมทั้งหมด 238 คน คร้ังที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สําหรับนักเรียนระดับชัน้ ม.4 รวม
กิจกรรมทั้งหมด 236 คน คร้ังที่ 3 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 รวมกิจกรรม
ทั้งหมด 175 คน คร้ังที่ 4 ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 รวมกิจกรรมทั้งหมด 
230 คน คร้ังที่ 5 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 รวมกิจกรรมทั้งหมด 146 คน 
และคร้ังที่ 6 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 สําหรับนักเรียนระดบัชั้น ม.6 รวมกิจกรรมทั้งหมด 224 คน มีผล
ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
86.43  

1.2 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาประจําชั้นหลังการเขาแถวเคารพธงชาติ หรือตามเวลาที่ครูนัดหมาย มีการจัด
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ เวลา 7.30 -7.55 น. ของทุกวันจันทร-ศุกร โดยมีการ
บันทึกในสมุดบนัทึกการเรียนการสอนและกิจกรรมโฮมรูมเพื่อนําสงงานวิชาการทุกวนัศุกรกอน 17.00 น. 
และเก็บขอมูลโดยการใหนักเรียนประเมินความคิดเห็นที่มีตอครูที่ปรึกษา มีผลประเมินความสอดคลองของการ
จัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.53 

๒. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู มีนักเรียนประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 84.79 ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ 
2.1 การฟงบรรยายพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ดําเนินการจัดการบรรยายพิเศษ  จํานวนทั้งหมด 

9 คร้ัง (13 หัวขอบรรยาย)  โดยแบงเปนการฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน  7 หัวขอบรรยาย  การฟงบรรยายพิเศษทางสงัคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดนตรี และ
บุคลิกภาพ จาํนวน 3 หัวขอบรรยาย และการฟงบรรยายพิเศษทางดานการพฒันาบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณจาํนวน 3 หัวขอบรรยาย มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 3,895 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2557 ดําเนินการจดัการบรรยายพิเศษ  จํานวนทั้งหมด 4 คร้ัง (4 หัวขอบรรยาย) โดยแบงเปน
การฟงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  2 หัวขอบรรยาย  การฟงบรรยาย
พิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ดนตรี และบุคลิกภาพ จาํนวน 1 หัวขอบรรยาย และการ
ฟงบรรยายพิเศษทางดานการพฒันาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณจาํนวน 1 หัวขอบรรยาย มีนักเรียน
รวมกิจกรรมทั้งหมด 1,399 คน มีผลประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน 
อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 88.78 

2.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีการดําเนินกิจกรรม 1 คร้ัง คือ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2556  โดยแบงเปนการดูงานดานคณติศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน  10 
สถานที่ และการดูงานดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดี จาํนวน 6 สถานที่ คิด
เปน 11 เสนทาง มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 360 คน มีผลการประเมินความสอดคลองของการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับอุดมการณของโรงเรียน  อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.7  ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 มีการดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน 2 คร้ัง คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 และ
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยแบงเปนการดงูานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน  33 
สถานที่ และการดูงานดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และโบราณคดี จาํนวน 11 สถานที่ คิด
เปนคร้ังละ 11 เสนทาง มนีักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 979 คน มีผลการประเมินความสอดคลองของการ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับอุดมการณของโรงเรียน  อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.0 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ดังนั้นในปงบประมาณ 2557 จึงไดรับผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่กับอุดมการณของโรงเรียน  อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 87.2 

2.3 การอานหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให จํานวน 50 ชื่อเร่ือง มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
สงเสริมการรูสารสนเทศ จํานวน 4 คร้ัง คือ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 11 ธันวาคม 2556 และ 18 
พฤษภาคม 2557 มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,160 คน กรรมการคัดเลือกและจัดทํารายการ
หนังสือดีที่ควรอาน จาํนวน 1,206 รายการ จากนั้นครูทีป่รึกษากํากับใหนักเรียนอานหนังสือและใหเปนไป
ตามสัดสวนของเวลา จากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ม.4-6จํานวน 252 คน แสดงใหเห็นวาการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานบรรลุผลสาํเร็จตามอุดมการณในการพัฒนานักเรียน มีผลประเมินความสอดคลอง
ของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 84.80 

2.4 กิจกรรมชุมนุม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทางคณะกรรมการไดเปดชุมนุมทั้งสิ้น 157 ชุมนุม แบงเปน
ภาคเรียนที่ 2/2556 มี 68 ชุมนุม  มีนักเรียนเขารวมจํานวน  1,472 คน และภาคเรียนที่ 1 / 2557 มี 
73 ชุมนุม  นักเรียนเขารวมจํานวน  1,623 และมีการจัดแสดงชุมนุม 2 คร้ัง คือ วันที่ 23 กันยายน และ 
25 กุมภาพันธ 2557 มีผลประเมินความสอดคลองของการจดักิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 78.4 

๓. กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 4 คร้ัง คือ  คร้ังที่ 1 
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 คร้ังที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 คร้ังที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 และ
คร้ังที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 227 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2557 จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 4 คร้ัง คือ  คร้ังที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน 2557 คร้ังที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 
2557 คร้ังที่ 3 วันที่ 16-17 เมษายน 2557 และคร้ังที่ 4 วนัที่ 13 กันยายน 2557 มีนักเรียนรวมกิจกรรม
ทั้งหมด 453 คน มีนักเรียนประเมินความสอดคลองของการจดักิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดี
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 94.57 

๔. กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนไทยและความเปนประชาธปิไตย ในปงบประมาณ 2557 กิจกรรมพัฒนา
จิตสํานึกความเปนไทย มีการดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแตงเพลงที่มีเนื้อรองเก่ียวของกับความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรชาตไิทย ปลุกใจ/ปลูกฝงจิตสาํนึกความรักชาติ ในงานกีฬาสี ป 2557 วันที่ 23 
สิงหาคม 2557 โดยนักเรียนทีช่นะการประกวดคือ คณะสีเขียว และกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันสาํคัญตางๆ 
จํานวน 9 คร้ัง กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกความเปนประชาธปิไตย มีการดําเนินกิจกรรม 4 คร้ัง คือ คร้ังที่ วันที่ 10 
กุมภาพันธ 2557 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนรุนที่ 22 คร้ังที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพักรุนที่ 23 คร้ังที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ลงประชามติยอมรับคณะกรรมการ
นักเรียนรุนที่ 22 และคร้ังที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เลือกตั้งอนุกรรมการนักเรียนรุนที่ 23 และกิจกรรมรํา
ไทยและเลนดนตรีไทย มีการดําเนินกิจกรรม 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2557 ในงาน MWITS 
Science Fair 2014 นักเรียนรําวงมาตรฐานจาํนวน 238 คน และเลนดนตรีไทย 20 คน คร้ังที่ 2 วันที่ 12 
มิถุนายน 2557 ในงานพธิีไหวครูประจําป 2557 นักเรียนเลนดนตรีไทยจํานวน 15 คน มีนักเรียนจํานวน 396 
คน ประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
63.53 

๕. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพลานามัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จัดกิจกรรมการแขงขันบาสเกตบอล
สายชัน้จาํนวน 1 คร้ัง ระหวางวันที่ 5-26 พฤศจิกายน 2556 มีนักเรียนรวมกิจกรรมทั้งหมด 720 คน ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในจํานวน  1 คร้ัง คือ ระหวางวันที่ 1 -23 สิงหาคม 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

2557 มีนักเรียน ครู-เจาหนาทีโ่รงเรียน ศิษยเกา และผูปกครองนักเรียน มีจํานวนผูเขารวมประมาณ 1,000 กวา
คน  เปนนักเรียน ม.4-6 จํานวน 719 คน มีนักเรียนประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมกับอุดมการณ
ของโรงเรียน อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 86.6 

 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรมตามเกณฑการจบหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พุทธศักราช 2556 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 

ทําใหผูประเมินมีเพียงนักเรียน ม.4 จํานวน 241 คน ซึ่งมีสัดสวนเพียง 1/3 ของนักเรียนทั้งหมด ดังนั้น  
จึงจะดําเนินการเก็บขอมูลใหเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2557 

๒. นักเรียนบางสวนไมสามารถบริหารจัดการเวลาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับเกณฑที่กําหนด 
แตละภาคเรียน 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 
3.2.1 รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคลองของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับอุดมการณของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2557 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.3  รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดบัดีข้ึนไป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางพรรณวิภา  ดารามาศ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางปภากร  วงศศิลปกุล 

                     2. นางณัฐฐานิตา  ทัพปรา 
                     3. นางสาวอรพรรณ  พงศประยูร 

โทรศัพท :  0-2849-7259 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6257, 5156, 5157 

คําอธิบาย : 
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยจุดมุงหมาย

สําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู คือ การหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู ความเขาใจ ทักษะ
ตางๆ กระบวนการคิด คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงคอันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ 
ไมเพียงใด การวัดและประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนแลว
กระบวนการวัดและการประเมินผลตองดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  
โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหวางการเขารวมกิจกรรม พฤติกรรมระหวางการ
ปฏิบัติงานผลงาน แฟมสะสมผลงาน และอ่ืนๆ  เพื่อใหนักเรียนทราบเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และผูปกครอง 
จะไดทราบระดบัความสามารถของผูเรียนที่เปนบุตรหลานของตนดวย   
        หัวขอการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งใชกับนักเรียนในระดับชั้น ม.๕-๖ ในภาค
เรียนที่ ๒ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีดังตอไปนี ้

๑. ความขยันหมั่นเพียร 
๒. ความสามารถในการเรียนรู 
๓. ความมีวินัยในตนเอง 
๔. ความรับผิดชอบ 
๕. ความมีมนุษยสัมพันธ 
๖. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๗. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
๘. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
๙. ความสามารถในการแกปญหา 
๑๐. ความสามารถในการตัดสินใจ 
และหัวขอการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งใชกับนักเรียนในระดับชั้น ม.๔ ใน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีดังตอไปนี้ 
๑. มีความเปนผูนํา รับผิดชอบ และมุงที่จะทําประโยชนใหแกสังคม 
๒. มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๓. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับผูอ่ืน 
๕. มีทักษะการเรียนรู รักการคนควา 
๖. มีความสามารถในการนําความรูมาใชในการแกปญหา 
๗. มีความสามารถในการวางแผนและกํากับดูแลตนเองได 

        ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
จากการประมวลผลดวยระบบ MIS ตามหัวขอการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากครูผูสอนและครูที่

ปรึกษาประจําชั้นในภาคเรียนที่ 2/2556 นั้น ผลปรากฏวานักเรียนรอยละ 98.74  มีผลการประเมินความประพฤติตาม
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 

(นักเรียนจํานวน 709 คน มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 
จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552 และหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 
2556 จํานวน 718 คน) 
 

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 

 

 3.3  รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินความประพฤติตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดในระดบัดีข้ึนไป 

2 รอยละ 98.74 5.0000 0.1000  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ครูผูสอนแตละรายวิชาที่ทาํการสอนในภาคเรียนที่ 2/2556 ทกุระดับชั้นและครูที่ปรึกษาประจําชัน้ ม.4 - ม.6  

ทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2556 ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวขอที่โรงเรียนกําหนด 10 ขอในหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2552 ของระดับชั้น ม.5-6 และประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวขอที่
โรงเรียนกําหนด 7 ขอในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2556 ของระดับชั้น ม.4  ผานระบบ MIS  

2. นําขอมูลที่รายงานผลจากระบบ MIS ที่เปนการรายงานผลเปนรายบุคคลมาประมวลผลเปนคาเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งหมดในแตละรายหัวขอ 
 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนกําหนดใหครูที่ปรึกษาประจําชั้นดูแลพฤติกรรมนักเรียนอยางใกลชิด ในอัตราสวนครู 1 คน/นักเรียน 12 คน 
2. โรงเรียนมีระบบติดตามดูแลนักเรียน ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนและการประมวลผลการประเมินพฤติกรรม

นักเรียนจากครูที่ปรึกษาประจําชั้นทุกระดบัชัน้และครูผูสอนที่มปีระสิทธิภาพ เชนปจจบุันมีการตรวจสอบเชื่อถือได
ในระบบ MIS 

3. โรงเรียนมีระบบการกํากับดูแลใหบุคลากรที่เก่ียวของกับการประเมินพฤติกรรมนักเรียนจึงสามารถประมวลผลการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด 

4. โรงเรียนมีการใชงานระบบ MIS ที่ทําใหทั้งครูที่ปรึกษาประจาํชัน้ ครูผูสอน และบุคลากรฝายตางๆ ไดใชประโยชน
ฐานขอมูลในระบบ MIS ในการติดตามและประเมินความประพฤติของนักเรียนไดอยางเปนระบบ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- 
 
 

 

หมายเหตุ : 
   กําหนดเกณฑการประเมินความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕-๖ 

จํานวน ๑๐ ดาน ดังนี้ 
1. ความขยันหมั่นเพียร 
2. ความสามารถในการเรียนรู 
3. ความมีวินัยในตนเอง 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความมีมนุษยสัมพันธ 
6. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
7. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
8. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารเวลา 
9. ความสามารถในการแกปญหา 
10. ความสามารถในการตัดสินใจ 

และกําหนดเกณฑการประเมินความประพฤติครอบคลุมคุณลักษณะอันพงึประสงคสําหรับนักเรียนระดับชั้นม.๔ 
จํานวน ๗ ดาน ดังนี้ 

๑. ความเปนผูนํา รับผิดชอบ และมุงที่จะทําประโยชนใหแกสังคม 
๒. มีนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๓. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับผูอ่ืน 
๕. มีทักษะการเรียนรู รักการคนควา 
๖. มีความสามารถในการนําความรูมาใชในการแกปญหา 
๗. มีความสามารถในการวางแผนและกํากับดูแลตนเองได 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.3 : 
3.3.1 เอกสารรายงานการประมวลผลการประเมินความประพฤติของนักเรียน 
3.3.2 เอกสารสรุปและรายงานผลการประเมินความประพฤติของผูเรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตาม

เกณฑที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป 
3.3.3 รายละเอียดเกณฑการประเมินความประพฤติของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ 6  เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.1  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้าํหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :  น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว 

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

 

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององคการมหาชนใน

การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวน

และมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนา

ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและ

สนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถใน

การกาวสูอนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ การ

ประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผล

การดําเนินงานขององคการมหาชน กลาวคือ องคการมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะตอง

เปนองคการมหาชนที่ดําเนินงานในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดใหมีแผน 

ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 

การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก 

แผนงาน และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนสามารถให

หลักประกันไดวาองคการจะสามารถแขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการที่มิใชเพื่อให

บรรลุเปาหมายในระยะสั้นเทานั้น เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนา

อยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการที่ดีในที่นีจ้ะใหความสาํคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิด

การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร

จัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด

และผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับรองดวย 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี ๒ ประเด็น คือ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ ๗) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ ๓) 
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ประเด็นการประเมิน 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

๑. บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ (รอยละ ๗)  

๑.๑ คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาท่ี

กําหนด 
๒.๐ 

๑.๒   บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

๑.๒.๑  การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 

๑.๒.๒  การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน  

๑.๒.๓  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

๑.๒.๔  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 

๑.๒.๕  การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๒.๖  การพิจารณารายงานดานการเงิน 

๑.๒.๗  การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก 

๑.๗๕ 

(๐.๒๕)                      

(๐.๒๕)                       

(๐.๒๕)                      

(๐.๒๕)                       

(๐.๒๕)   

(๐.๒๕) 

(๐.๒๕)                     

๑.๓  การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลองคการมหาชน  ๐.๕ 

๑.๔  การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ๑.๐ 

๑.๕  การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส  

๑.๕.๑  มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร   

๑.๕.๒  มีขอมลูงบการเงิน  

๑.๕.๓  มีขอมลูประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล  

๑.๕.๔  มีขอมลูการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน 

๑.๕.๕  มีขอมลูโครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ   

๑.๕.๖  มีขอมลูภารกิจหลักและยทุธศาสตร   

๑.๕.๗  มีขอมลูท่ีสําคญัในเว็บไซตขององคการมหาชน 

๑.๗๕ 

(๐.๒๕)  

(๐.๒๕)  

(๐.๒๕)  

(๐.๒๕) 

(๐.๒๕) 

(๐.๒๕) 

(๐.๒๕) 

๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ ๓)   

๒.๑ มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการโดย

คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 

หมายเหตุ : แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเก่ียวกับการปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ี (ในการกําหนดนโยบาย) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคิด

ของคณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัต ิ

๒ 

 ๒.๒ มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ี

กรรมการ 

๑ 

  รวม ๑๐ 
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ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (รอยละ 7) 
 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ ๒) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 90/5/2556  วนัที่ 11 กันยายน 2556 ใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยใชประเด็นยุทธศาสตร ตัวชีว้ัดและเปาหมาย ตลอดจนกลยทุธ

หลักในการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบตัิงาน 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 90/5/2556  

(2) แผนการปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

(นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 91/6/2556 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  และคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบและ

ใหขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ในแตละไตรมาสแลว ดงันี ้

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 92/1/2557  วันที่ 8 มกราคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 94/3/2557  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557)  ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557  วนัที่ 10 

กันยายน 2557 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 91/6/2556  

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(2) แผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 90/5/2556 วนัที่ 8 กันยายน 2556 ไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ เปนประธานอนุกรรมการ  ทําหนาที่  

(1) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสทิธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของโรงเรียน  

(2) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของ 

ระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามสําเนาคําสั่งฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล) 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 91/6/2556 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ไดเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดประชุมเพื่อพิจารณาดําเนนิการและเสนอผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริหารฯ เปนรายไตรมาสที่

สอดคลองกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ  ดังนี ้

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557  วันที่ 19 มีนาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557) จะเสนอในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557  

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(3) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณที่ 8/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล 

(4) สําเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(5) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 91/6/2556  

• คร้ังที่ 93/2/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

(6) สําเนารายงานผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• ไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557 

• ไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557 

• ไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557 

• ไตรมาสที่ 4  จะนาํเสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 
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                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน - 72 -      

 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 91/6/2556 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ไดเห็นชอบ 

ในหลักการเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  และคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม

คร้ังที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 ไดเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โรงเรียนไดดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเปน

รายไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี ้

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557   

วันที่ 10 กันยายน 2557 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 91/6/2556  

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 93/2/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(3) สําเนารายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

• ไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557 

• ไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557   

• ไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557 

• ไตรมาสที่ 4  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 96/5/2557 
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                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
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1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ (คร้ังที่ 90/5/2556 วันที่ 11 กันยายน 2557) เห็นชอบในแผนปฏิบัติงานและ

กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งในแผนปฏิบัติงานดังกลาวมีกิจกรรมงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมอยูดวย  ซึ่งโรงเรียนไดมอบหมายใหสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร

ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนใหดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนโดยสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ไดรายงานการดาํเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ

โรงเรียน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอคณะกรรมการบริหารฯ เปนรายไตรมาส ดังนี ้

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557  วนัที่ 10 

กันยายน 2557 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 90/5/2556  

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(2) รายงานการดําเนนิงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• ไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 92/1/2557 

• ไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557   

• ไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557 

• ไตรมาสที่ 4  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 96/5/2557 
 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยมีกรรมการบริหารเปนประธาน

อนุกรรมการและอนุกรรมการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอบังคับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 92/1/2557 วนัที่ 8 มกราคม 2557  ไดเห็นชอบและให

ขอเสนอแนะตอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 56/5/2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 

โรงเรียนไดเสนอรายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  แลวเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เปนรายไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 57/1/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 และเสนอ

คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557 

- ไตรมาสที่ 2 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 58/2/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 และเสนอ

คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ไตรมาสที่ 3 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 59/3/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 และเสนอ

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557 วนัที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ไตรมาสที่ 4 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 60/4/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557  และเสนอ

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557 วนัที่ 10 กันยายน 2557 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 90/5/2556 วนัที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบให 

มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูอํานวยการ และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไดรายงานตอ

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 92/1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557  

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 93/2/2557 วนัที่ 19 มีนาคม 2557  เห็นชอบใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานในชวง 6 เดือนแรกในการปฏิบัติหนาที่ของรองผูอํานวยการ  โดยใหคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลทั้งชุดยกเวนเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนคณะกรรมการประเมินฯ และเห็นชอบเกณฑการประเมิน

และแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานในตําแหนงรองผูอํานวยการฯ ควบคูกับระบบการประเมนิการปฏิบัติงานตาม

เกณฑภาระงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานรองผูอํานวยการ  

(นายเศวต ภูภากรณ และนายชยัวัฒน เชื้อมั่ง) ไดประชุมเพื่อประเมิน และไดนําผลการประเมินรายงานตอ 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557   
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนาคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 7/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 93/2/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(3) สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

• คร้ังที่ 56/5/2556 

• คร้ังที่ 57/1/2557 

• คร้ังที่ 58/2/2557 

• คร้ังที่ 59/3/2557 

• คร้ังที่ 60/4/2557 

(4) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(5) รายงานการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• ไตรมาสที่ 1  เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 57/1/2557 และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

คร้ังที่ 93/2/2557 

• ไตรมาสที่ 2  เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 58/2/2557 และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

คร้ังที่ 94/3/2557  

• ไตรมาสที่ 3 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 59/3/2557 และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

คร้ังที่ 95/4/2557  

• ไตรมาสที่ 4 เสนอคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 60/4/2557  และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

คร้ังที่ 96/5/2557  

(6) สําเนาแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานชวง 6 เดือนแรก ในการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ 
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1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินประจําแตละไตรมาสกอนนาํเสนอที่ประชุมพจิารณา  ดังนัน้ เมื่อโรงเรียนจัดทํารายงาน

การเงินประจาํแตละไตรมาสแลวเสร็จ  จะนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณากอนทุกคร้ัง

เพื่อนําบรรจุวาระเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  ดังนี ้

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557  วันที่ 19 มีนาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557) จะเสนอในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557  

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 93/2/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

 

 

1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ 

ดานการเรียนการสอนและการบริการพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอคณะกรรมการบริหารฯ รับทราบ

และใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 

- ไตรมาสที่ 2  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 94/3/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

- ไตรมาสที่ 3  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 95/4/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 

- ไตรมาสที่ 4  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 96/5/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 

พรอมทั้งไดกําหนดใหทุกสาขาวชิาและฝายของโรงเรียนนาํเสนอผลการดําเนนิงานของแตละหนวยงาน  

ประจําแตละภาคเรียน และเชิญคณะกรรมการบริหารฯ เขารับฟงและใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอครูและ

เจาหนาที่ของโรงเรียนดวย 

- วันที่ 6 มีนาคม 2557  การนาํเสนอผลงานประจาํภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2556 หรือ 

ประจําคร่ึงแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

- วันที่ 1 ตุลาคม 2557  การนําเสนอผลงานประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  หรือ 
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ประจําคร่ึงหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน แตละไตรมาสประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(3) สําเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารฯ รวมรับฟงการรายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ :  

• หนังสือที่ ศธ 55/ว 136 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 

• หนังสือที่ ศธ 55/ว 1067 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 

(4) เว็บไซตของโรงเรียน : https://www.mwit.ac.th/content_new.php?nid=1084 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนาํเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการที่กํากับดูแล โดยผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนไดเขารายงานกับรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช) รายงานผลการดาํเนินงานที่ผานและงบการเงินที่สิน้สุด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

การเขาดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร) โรงเรียนไดเขารายงานผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน เชนกัน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนาหนังสือขออนุญาตเขารายงานผลการดาํเนินงาน/รายงานงบการเงนิ ตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการและ/หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการที่กํากับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

• หนังสือที่ ศธ 55/1172 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556  

• หนังสือที่ ศธ 55/445 ลงวันที ่30 เมษายน 2557 

• หนังสือที่ ศธ 55/446 ลงวันที ่30 เมษายน 2557 

• หนังสือที่ ศธ 55/1158 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 

• หนังสือที่ ศธ 55/1159 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกเดือนเวนเดือน คือ จํานวน 6 คร้ังตอป  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จํานวน 6 คร้ัง  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ไดเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 95.45 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 91/6/2556 

• คร้ังที่ 92/1/2557 

• คร้ังที่ 93/2/2557 

• คร้ังที่ 94/3/2557 

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(2) ตารางแจงนับจาํนวนกรรมการบริหารที่เขารวมประชุม 

การประชุมคร้ังที ่ จํานวนทั้งหมด (คน) จํานวนที่เขาประชุม (คน) รอยละที่เขาประชุม 

91/6/2556 11 11 100 

92/1/2557 11 11 100 

93/2/2557 11 11 100 

94/3/2557 11 10 90.91 

95/4/2557 11 10 90.91 

96/5/2557 11 10 90.91 

ก 

 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (นํ้าหนักรอยละ ๐.๒๕) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 93/2/2557 วนัที่ 19 มีนาคม 2557  ไดพิจารณา 

ผลการตรวจสอบการจัดทํางบดลุและบญัชีทาํการของโรงเรียนที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและ

ใหขอคิดเห็นและเห็นชอบใหผูสอบบัญชีตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและเผยแพรในรายงาน

ประจําปของโรงเรียน   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 93/2/2557  

(2) เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit.ac.th 
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1.5.2 ขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบใหเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายไดและคาใชจายของโรงเรียน

เผยแพรในรายงานประจาํปของโรงเรียน   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) รายงานประจาํป 

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

 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบใหนําเสนอประวัติของคณะกรรมการในรายงานประจาํปและเว็บไซตของ

โรงเรียน  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) รายงานประจาํป 

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

 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เผยแพรผาน

เว็บไซตของโรงเรียน  ซึ่งในรายงานการประชุมดงักลาวจะปรากฏขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการดวย 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

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

 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํโครงสรางของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการแตละชุดเผยแพรทางเว็บไซตของ

โรงเรียน  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

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

 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนาํเสนอประวัติความเปนมาของโรงเรียน พนัธกิจ ยทุธศาสตร ตลอดจนแผนปฏิบตังิานและผลการ

ดําเนินงานหลักของโรงเรียนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

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

 

1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตในองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํขอมูลที่สาํคัญของโรงเรียนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน ไดแก ขอบังคับและระเบียบของ

โรงเรียน  แผนการปฏิบัติงาน  รายงานประจาํป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน ฯลฯ 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

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

ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 3) 
 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติ

หนาที่  (นํ้าหนักรอยละ ๒) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคร้ังที่ 95/4/2557 วนัที่ 19 กรกฎาคม 2557 ไดเห็นชอบ 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งที่เปนแบบรายบุคคล และในภาพรวมทั้งคณะ  ซึ่งโรงเรียนไดจัดสง

แบบประเมนิดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริหารฯ แตละทานแลวนํามาสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการ

ประชุมคร้ังที่ 96/5/2557 วนัที่ 10 กันยายน 2557 พิจารณาผลการประเมินดังกลาว 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

• คร้ังที่ 95/4/2557 

• คร้ังที่ 96/5/2557 

(2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  กรรมการบริหารฯ แตละทาน ไดเดินทางไปตางประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน 

ดานการจัดการศึกษา  เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม  

ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักของโรงเรียน และไดนาํประสบการณที่ไดรับมาถายทอดใหเปนแนวคิดในการพัฒนา

นักเรียนและโรงเรียน  ดงัรายละเอียดในเอกสารอางอิง 

◊ ประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) เดนิทางไปศึกษา 

ดูงานตางประเทศ  จํานวน 7 คร้ัง 

◊ ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

จํานวน 8 คร้ัง 

◊ รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

จํานวน 2 คร้ัง 

◊ รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ  เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

จํานวน 1 คร้ัง 

◊ ดร. ฉันทวิทย  สชุาตานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ  

จํานวน 1 คร้ัง 

◊ ดร. กมล  รอดคลาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรรมการโดยตําแหนง   

เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ  จํานวน 1 คร้ัง 

◊ ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ผูอํานวยการสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

กรรมการโดยตําแหนง  เดินทางไปศึกษาดงูานตางประเทศ  จาํนวน 3 คร้ัง 

◊ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  

ในคณะกรรมการบริหารฯ  จํานวน 3 คร้ัง 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) เอกสารสรุปการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูของคณะกรรมการบริหารฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.2  ระดับความสาํเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปาริชาต  ปงสุวรรณ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน 

                     2. นางโฉมยงค  คงประดิษฐ 
โทรศัพท :  0-2849-7117 โทรศัพท : 0-28497109 

คําอธิบาย : 
เพื่อประโยชนขององคการมหาชน ในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ

มหาชน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โดยอยางนอยการประเมินดังกลาวจะตองแสดงขอเท็จจริงทั้งในดานประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและดานการพัฒนาองคกร  
 ตามคํารับรองการปฏิ 0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2557 ณ 31 มีนาคม 2556 โรงเรียนไดมีการดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับระดับ

ความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง ดังนี ้
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) เพื่อการประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลขที่คําสั่ง 382/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 
2. ไดดําเนินการประสานจางผูประเมินภายนอก คือ ดร.สมสรรญก  วงษอยูนอยและคณะวิจัย เพื่อดําเนินการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
3. ไดนําขอเสนอการดําเนินงาน โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เสนอ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ัง
ที่ 92/1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 

4. ไดนําสรุปการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน
คร้ังที่ 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 

5. ดําเนินการปรับปรุงตามขอสังเกต และนําเสนอผลการปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ัง
ที่ 97/6/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ องคการมหาชนจัดใหมีการประเมินผลความคุมคาโดยสถาบัน 

องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเปนกลาง และเชี่ยวชาญดาน
การประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองคการมหาชน
เห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองคการมหาชนดวย โดยอยางนอยการประเมินผล
จะตองแสดงขอเท็จจริงทั้งในดานประสิทธิผล และดานการพัฒนา
องคกร 

เทากับ  ๑   คะแนน 

ระดับ ๒ - เทากับ  ๒   คะแนน 
ระดับ ๓ รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายจัดตั้งเสนอตอคณะกรรมการองคการมหาชน และสงสําเนา
รายงานดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 

เทากับ  ๓   คะแนน 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ระดับ ๔ - เทากับ  ๔   คะแนน 
ระดับ ๕ องคการมหาชนมีการดําเนินการปรับปรุงตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการองคการมหาชน 
เทากับ  ๕   คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 4.2  ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่
กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง 

2 ระดับ 5 5.0000 0.1000  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) เพื่อการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คําสั่งเลขที่ 382/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 

2. ไดดําเนินการประสานจางผูประเมินภายนอก คือ ดร.สมสรรญก  วงษอยูนอยและคณะวิจัย เพื่อดําเนินการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

3. ไดนําขอเสนอการดําเนินงาน โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 
92/1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ซึ่งโครงการประเมินผลการดําเนินงานฯ มีรายละเอียดวัตถุประสงค 
ขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 
 วัตถุประสงคของการประเมิน 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของโรงเรียน ในประเด็น ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของกิจกรรม
พัฒนานักเรียน 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานของโรงเรียน ในประเด็น ความพรอมในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน การบริหารการเงิน การบริหารบุคลากร และการบริหารทรัพยสินของ
โรงเรียน 

3. เพื่อประเมินคุณภาพดานการพัฒนาองคกร ในประเด็น คุณภาพของแผนงานของโรงเรียนการ
ดําเนินงานตามแผนงาน คุณภาพของการใหบริการของโรงเรียน 

4. เพื่อใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 ขอบเขตของการประเมิน 
1. ประเด็นการประเมิน ไดแก 

- ดานประสิทธิผล ครอบคลุมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับคุณภาพของ
หลักสูตร ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และระดับคุณภาพของกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

- ดานประสิทธิภาพ ครอบคลุมระดับความพรอมในการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหาร
การเงิน การบริหารบุคลากร และการบริหารทรัพยสินของโรงเรียน 

- ดานการพัฒนาองคกร ครอบคลุมระดับคุณภาพของแผนงานของโรงเรียน ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน และระดับคุณภาพของการใหบริการของโรงเรียน 

2. แหลงขอมูล ประกอบดวย เจาหนาที่ และที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของโรงเรียน นักเรียนของ
โรงเรียน บุคลากรของสถานศึกษาที่เก่ียวของ อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่นักเรียนของโรงเรียน
เขาศึกษาตอเอกสารรายงานประจําป และเอกสารรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3. ผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในปงบประมาณ 2556 
4. ไดนําสรุปการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน

คร้ังที่ 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 
5. ดําเนินการปรับปรุงตามขอสังเกต และนําเสนอผลการปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ัง

ที่ 97/6/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ไดรับการสนับสนนุดานงบประมาณจากสาํนักงบประมาณ 
2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมสีถานภาพเปนองคการมหาชน ทาํใหสามารถบริหารจัดการและดาํเนินการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางคลองตัว 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
         ผูประเมินตองมีความเขาใจในการดําเนนิงานในรูปแบบองคการมหาชนอยางแทจริง ซึ่งอาจสงผลตอการประเมินได 
 

เงื่อนไข : 
- ประเมินโดยสถาบัน องคกร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเปนกลางและเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจาก

ภายนอก   
- ประเด็นการประเมินตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
4.2.1 คําสั่งเลขที่ 382/2556 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน (Term of reference :TOR) การจาง

ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
4.2.2 สําเนาวาระระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง : 

ขอเสนอการดําเนินงาน โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 92/1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 

4.2.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 92/1/2557 ในการใหความเห็นชอบ
ขอเสนอการดําเนินงาน โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 93/2/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 

4.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการประเมินผลการดําเนินงาน ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

4.2.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 97/6/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 สรุปผล
การปรับปรุงตามขอสังเกตในผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.3  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  1. นายเศวต  ภูภากรณ 

2. นายชัยวฒัน  เชื้อมั่ง 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ 
                     2. นางมะลินี  รักษมณี 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 1080, 4227 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2103, 2104 

คําอธิบาย : 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เปนกิจกรรมที่โรงเรียนไดใหความสําคัญและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมา 

โดยแตละปโรงเรียนจะได จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ชั้นยอดทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 0มาดําเนินการฝกอบรมที่โรงเรียน การสงบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมตามหนวยงานตาง ๆ การจัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึง0การสงเสริมใหครู
และเจาหนาที่ไดไปนาํผลงานวิชาการไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ  ในปงบประมาณ 2557 
โรงเรียนยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเชนเดิม โดยเฉพาะทางดานการพัฒนาสื่อ สําหรับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 ตามคํารับรองการปฏิ 0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 0  ประจําปงบประมาณ 2557  ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. โรงเรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวฒุิทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาใหความรูทางวชิาการและและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแกครูของโรงเรียน จํานวน 19 คร้ัง 

2. โรงเรียนจัดอบรมการใช  ICT  ในการสรางสื่อการเรียนการสอน จํานวน 8 คร้ัง 
3. โรงเรียนจัดสงครูของโรงเรียนไปศึกษาดูงานตางประเทศ และรวมโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนของ

โรงเรียน จํานวน 18 คร้ัง 
4. ครูของโรงเรียนไปอบรมโดยหนวยงานภายนอก จํานวน 21 คร้ัง 
5. โรงเรียนจัดการประชุม/กิจกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูทางวิชาการซึ่งกันและกัน  

- โครงการพัฒนาความรูทางวชิาการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับครูระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายหองเรียนวิทยาศาสตร สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- การนําเสนอผลงานวิทยาศาสตรงาน Mwit Science Fair 2014 
- การประชุมเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.6  

ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 แกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
- ครูไปเขาสังเกตการณคายในโครงการสงเสริมและพฒันาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

และรวมนิทรรศการการนาํเสนอโครงงานของนักเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษา 
- โครงการพัฒนาความรูทางวชิาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํหรับครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการจดัการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร 
- การเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 13 

6. ครูของโรงเรียนไดไปรวมงานประชุมวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 35 คร้ัง นําเสนอผลงานวชิาการ 
จํานวน 10 คร้ัง ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการจํานวน 4 เร่ือง 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนและไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เทากับ  ๑   คะแนน 

ระดับ ๒ รอยละ 80 ของครูของโรงเรียนไดเขารับการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และดานการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอป 

เทากับ  ๒   คะแนน 

ระดับ ๓ รอยละ 85 ของครูของโรงเรียนไดเขารับการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และดานการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอป 

เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ รอยละ 90 ของครูของโรงเรียนไดเขารับการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และดานการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอป 

เทากับ  ๔   คะแนน 

ระดับ ๕ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน
การวิจัยในหองเรียนรวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 10 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๕   คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 4.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพของครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

1. โรงเรียนจัดทําแผนพฒันาคุณภาพของครูของโรงเรียนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. โรงเรียนดําเนนิการตามโครงการ และกิจกรรมตางๆตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพครูของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมอบหมายใหครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองประจาํปงบประมาณ 2557  
4. ทุกสาขาวชิาดาํเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพครูของโรงเรียน 
5. ครูเขารับการพัฒนาตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของของโรงเรียน และเขารับการฝกอบรมที่จัดข้ึน

โดยหนวยงานภายนอก 
6. งานบุคคลติดตามผลการดําเนนิงาน เพื่อประมวลผลขอมูลใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนสงเสริมและสนบัสนุนใหครูของโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาตน เพื่อใหตนเองมีความรู

ทางวชิาการและประสบการณทนัตอวิชาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

เนื่องจากครูมีภาระงานสอน จงึไมสามารถไปพฒันาตนเองในชวงที่มีการเรียนการสอน บางคร้ังหนวยงานตางๆที่
จัดอบรมจะจัดในวนัทําการ ครูจะสามารถเขารับการพัฒนาตนเองในชวงปดภาคเรียน แตบางคร้ังในชวงปดภาคเรียนครู
บางคนมีการสอน สอวน. 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.3 :  
4.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนเพื่อให

ความเห็นชอบ 
4.3.2 รายชื่อผูคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาใหความรูทางวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอนแกครู

ของโรงเรียน 
4.3.3 รายชื่อครูผูอบรมการใช  ICT  ในการสรางสื่อการเรียนการสอนใหแกครู  
4.3.4 รายชื่อครูของโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนครูกับโรงเรียนเครือขายใน

ตางประเทศ 
4.3.5 รายชื่อครูที่เขารับการอบรม 
4.3.6 รายชื่อครูที่เขารวมโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนโดยมีครูของโรงเรียนเปนผูใหความรูและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
4.3.7 รายชื่อครูที่ไปเขารวมงานประชุมวิชาการ การรวมนําเสนอผลงานวิชาการ และการไดรับการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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