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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2558 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับผูอํานวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) ประจําปงบประมาณ 2558 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพ่ือใหการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในคํารับรอง  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐาน
ในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2558 ประกอบดวย 
มิติตางๆ 4 ดาน รวม 11 ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตัวชี้วัด น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 5 60 
2. ดานคุณภาพการใหบริการ 1 10 
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 2 10 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 3 20 

รวม 11 100 
 

 ขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด ซ่ึงเปนหลักฐานอางอิง โรงเรียนได
จัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนท้ังในสวนท่ีโรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกท่ีจะ
ใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
            กันยายน  2558 
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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 ไดระบุเหตุผลของการประกาศใช พระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ว ดังนี ้

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

 
 
 
 

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

ความหวังดี ชวยเหลือเก้ือกูล มีจิตสาธารณะ มุงที่จะทําประโยชนใหกับสังคมและตอบแทน
บานเมือง 

(2) มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
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 
- ทักษะในการวางแผนและกํากับดูและตนเอง 

 

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

6.  พันธกิจ 
(1) พัฒนาตนแบบ และนํารองการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถ

พิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติ  

(2) พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นําระดับนานาชาติ    

(3) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  

(4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ชวง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

30 ก.ย. 58

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)

1.1 (20)

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทาง

วิทยาศาสตร (PAT2)

คะแนน 3 159.30 160.93 162.56 164.18 165.80 175.43 5.0000 0.1500

1.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป

(GAT)

คะแนน 3 255.14 257.75 260.35 262.95 265.56 269.84 5.0000 0.1500

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง

วิชาการระดับนานาชาติ SAT

คะแนน 14 732.00 733.00 734.00 735.00 736.00 729.38 1.0000 0.1400

1.2 เหรียญ 10 7 8 9 10 11 11.00 5.0000 0.5000

1.3 รอยละ 10 59.85 60.85 61.85 62.85 63.85 66.66 5.0000 0.5000

1.4 (15)

1.4.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน

สาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

ประยุกตและเทคโนโลยี

รอยละ 5 96.67 
(232/240)

97.08 
(233/240)

97.50    
(234/240)

97.90 
(235/240)

98.33 
(236/240)

97.89 3.9800 0.1990

1.4.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน

วิทยาศาสตรพื้นฐาน

รอยละ 10 8 9 10 11 12 9.24 2.2400 0.2240

1.5 โครงงาน 5 7 8 9 10 11 11.00 5.0000 0.2500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (10)

2.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.0000 0.3000

(10)

3.1 รอยละ 3 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.1500

3.2 รอยละ 7 60 70 80 90 100 100.00 5.0000 0.3500

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเหรียญรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันโอลิมปก

วิชาการระดับนานาชาติ

ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวิชาการวิชาชีพและ

ทางวิชาการระดับนานาชาติ

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการดําเนินงาน

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือก

ใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา 5๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอ

ตางประเทศทั้งหมด

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด

ในระดับนานาชาติ

รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน

3

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 3 -

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

1

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ

พัฒนาการใหบริการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก
(รอยละ) 5

เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
42

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

30 ก.ย. 58

(20)

4.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 N/A  -  -

4.2 ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A  -  -

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

น้ําหนักรวม 100 3.1630

5.0000

ผลคะแนน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงาน

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

คาคะแนนเต็ม

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5

   คาคะแนนที่ได

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 4.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 5 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบโดย0เฉลี่ยของนักเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ดาน0ความถนัดทางวิชาการ วิชาชีพและทาง 
                    วิชาการระดบันานาชาต ิ 
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (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   

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ องคการมหาชน  (สทศ.)  ไดดําเนินการจัดสอบวัดศักยภาพในการเรียน
ของนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2557  โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน 
คือ เนื้อหาที่จําเปนในการเรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการดาน
วิทยาศาสตร   

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2558 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2)  โดยเทียบเปนคะแนนเฉลี่ย  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ  2558  ผลการสอบความถนดัทั่วไป  (PAT2)  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2557   
จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2557  โรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ  เขาสอบจาํนวน  220  คน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 175.43 

 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน 159.30 คะแนน 
 2 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน 160.93 คะแนน                   
 3 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน 162.56 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน 164.18 คะแนน 
 5 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) เปน 165.80 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความ
ถนัดทางวทิยาศาสตร  (PAT 2)  

3 175.43 5.0000 0.1500 

 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน - 6 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active  Teaching  เนนนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  โดยใช

รูปแบบการสอนของ  Problem  based  Learning,  Inquiry  based  Learning,  SAS  Curriculum  
pathway  เปนตน   

2. โรงเรียนไดพฒันาและสรรหา  สื่อการเรียนการสอน/ตําราเรียน/text  book  ที่ทันสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณครอบคลุมครบทุกดาน  ทันตอความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบนั 

3. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ
นักเรียนดานการเรียนการสอน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2552 และพุทธศักราช 

2556  ซึ่งมีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง  ตอบสนองกับศักยภาพและความถนัดของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา  โดยเปนผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียง  และมี
ประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา  ซึ่งครูผูสอนและนักเรียนสามารถขอรับคําปรึกษาในดานการเรียนการสอนได 

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

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ปจจุบนัสาํนักงานสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจดัสอบหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน อาจสงผล
กระทบตอระยะเวลาในการทาํงาน และการสงผลการสอบความถนัดใหกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 :  

    1.1.1.1  รายงานเปรียบเทยีบคะแนนผลการสอบ  GAT  PAT  ป  2553 – 2557  ของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  และนักเรียนทั้งประเทศ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑.1 ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนดัทางวชิาการ วชิาชีพและ 
ทางวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 
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 ผลการสอบวัดศักยภาพ      

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

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  องคการมหาชน  (สทศ.)  ไดดําเนินการจัดสอบวัดศักยภาพในการเรียน
ตอระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2557     

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2558 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเทียบเปนคะแนนเฉลี่ย 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2558  ผลการสอบความถนัดทั่วไป  (GAT)  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2557 จากสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  ปการศึกษา  2557  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
เขาสอบจํานวน  220  คน  มคีาเฉลี่ยเทากับ 269.84 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1  คะแนน  เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน 255.14 คะแนน  
 2 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน 257.75 คะแนน 
 3 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน 260.35 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน 262.95 คะแนน 
 5 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เปน 265.56 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.2  คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) 

3 269.84 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  ๖ เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active  Teaching  เนนนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  โดยใช

รูปแบบการสอนของ  Problem  based  Learning,  Inquiry  based  Learning,  SAS  Curriculum  
pathway  เปนตน   

2. โรงเรียนไดพฒันาและสรรหา  สื่อการเรียนการสอน/ตําราเรียน/text  book  ที่ทันสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณครอบคลุมครบทุกดาน  ทันตอความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบนั 

3. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ
นักเรียนดานการเรียนการสอน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2552 และพุทธศักราช 
2556  ซึ่งมีเนื้อหาที่เขมขนและลึกซึ้ง  ตอบสนองกับศักยภาพและความถนัดของนักเรียน 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียง และมี
ประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา  ซึ่งครูผูสอนและนักเรียนสามารถขอรับคําปรึกษาในดานการเรียนการสอนได 

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

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

           ปจจุบนัสาํนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีการจัดสอบหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน อาจสงผล
กระทบตอระยะเวลาในการทาํงาน และการสงผลการสอบความถนัดใหกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 :  

1.1.2.1  รายงานเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ  GAT  PAT  ป  2553 – 2557  ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ  และนักเรียนทั้งประเทศ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนดัทางวชิาการ วชิาชีพและ 
ทางวชิาการระดบันานาชาต ิ

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ (SAT) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสจุนิต  อภัยพิมพ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. น.ส.นิศารัตน  พึ่งแกว 

                      2. น.ส.วรพรรณ  การสมพจน 
โทรศัพท :  0-2849-7291 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2150, 2146 

คําอธิบาย : 

การสอบ SAT เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาและวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา ใชประกอบการพิจารณารับนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตร
นานาชาติที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร และประเทศไทย ขอสอบ SAT 
เปนการวัดทักษะและความสามารถ 3 ดานประกอบดวย ความสามารถดานการอานและวิเคราะหทางภาษา  
ดานคณิตศาสตร 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 2558 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT ของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปการศึกษา 2558  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดประสานงาน Top Scholars ซึ่งเปนสมาชิกของ 

Overseas Association for College Admission Counseling (OACAC) และเปนหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก 

College Board ใหดําเนินการจัดสอบ SAT Practice Test สําหรับนักเรียนในประเทศไทย  ทั้งนี้ Top Scholars ยินดีที่

จะจัดสอบ SAT Practice Test ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 โดยไมคิดคาใชจายในการจัดสอบและ

ตรวจขอสอบ ตลอดจนแจงผลสอบใหโรงเรียนทราบทั้งแบบที่เปนผลสอบรวมและแบบรายบุคคล 

            โรงเรียนจะจัดการสอบ SAT Practice Test ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สําหรับนักเรียนที่แสดงความจาํนง

เขาสอบจํานวน 93 คน แบงเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 45 คน และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 จาํนวน  

48 คน แตเนื่องจากวันที่จัดสอบ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ติดภารกิจทําโครงงาน ไมสามารถเขาสอบไดทันเวลา 

สงผลใหมีผูเขาสอบทั้งสิ้น 84 คน แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 36 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 

48 คน โดยผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการะดบันานาชาติ SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร เปน 729.38  
ตามเงื่อนไข :  

๑. จะวัดจากนักเรียนที่ศึกษาตอในตางประเทศ ซึ่งมจีํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของนักเรียนที่จบทั้งหมด จึงใช
ผลคะแนนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 เปนผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดนี ้

๒. วัดคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดบันานาขาติ SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 732 คะแนน 
 2 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 733 คะแนน 
 3 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 734 คะแนน 
 4 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 735 คะแนน 
 5 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 736 คะแนน 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. โรงเรียนประกาศใหนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 ที่สนใจแสดงความจาํนงสอบ SAT Practice Test 

ตามความสมัครใจ  
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีเ่ขาสอบ เปนนักเรียนทีต่องการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร เพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจเปนปจจัยในการพิจารณาเลือกศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในตางประเทศ 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีเ่ขาสอบ เปนนักเรียนที่มีความประสงคจะไปศึกษาตอตางประเทศ และ/หรือเปน
นักเรียนทุนรัฐบาลที่กําลังเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาตอในตางประเทศ หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียน 

๔. โรงเรียนแจงผลการสอบใหนักเรียนเปนรายบุคคล และไดเชิญวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายใหความรูเก่ียวกับ
ผลคะแนน SAT ความสาํคัญของคะแนน SAT กับการศึกษาตอตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาตนเอง
สําหรับทักษะทั้ง 3 ดาน นอกจากนี้ ยังมีการใหขอแนะนาํและเปรียบเทียบการสอบ SAT รูปแบบเกาและใหม 
เนื่องจากในป 2559 SAT มีการปรับรูปแบบการสอบใหมทั้งหมด ซึ่งมีความแตกตางจากการสอบแบบเดิม 
 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดับนานาชาติ (SAT) 

  

14 729.38 1.0000 0.1400 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

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

โดยไมมีคาใชจาย และไดทราบผลสอบสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งดานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 
๓. จากผลการสอบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยรวม เพิ่มข้ึนจากปที่แลว โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 1,442.22 คะแนน (เพิ่มข้ึน 16.18 คะแนน) และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 1,513.13 คะแนน (เพิม่ข้ึน 39.43 คะแนน) 

• นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉล ี่ยดานทักษะการอานภาษาอังกฤษไดสูงข้ึนกวาปที่แลว จากคะแนนเต็ม 
800 คะแนนเฉลี่ยสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 368.89 คะแนน (เพิ่มข้ึน 3.48 
คะแนน) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 382.29 คะแนน (เพิ่มข้ึน 3.03 คะแนน) 

• นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลีย่ดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไดสูงข้ึนกวาปที่แลว จากคะแนนเต็ม 
800 คะแนนเฉลี่ยสาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 372.50 คะแนน (เพิ่มข้ึน 23.95 
คะแนน) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 401.46 คะแนน (เพิ่มข้ึน 41.09 คะแนน) 

• นักเรียนสามารถทําคะแนนดานคณิตศาสตรไดดี แตผลคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปที่แลวเล็กนอย จาก
คะแนนเต็ม 800 คะแนนเฉลี่ย สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 เทากับ 700.83 คะแนน (ลดลง 
11.25 คะแนน) และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 729.38 คะแนน (ลดลง 4.69 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. นักเรียนไมเคยมีประสบการณในการสอบ SAT มากอน นักเรียนหลายคนจึงไมคุนเคยและขาดทักษะในการทาํ
ขอสอบลักษณะนี ้

4. ขอสอบมีลักษณะเปน speed test ซึ่งนักเรียนสวนใหญไมสามารถทําขอสอบไดครบตามจาํนวนขอภายใน
กําหนดเวลา โดยมีเงื่อนไขในกรณีที่ตอบผิดจะถูกหักคะแนน ในการสอบคร้ังนี้ นักเรียนจาํนวนหนึ่งพยายามทํา
ขอสอบใหครบทั้งหมด และถูกหักคะแนนเมื่อตอบผิดจึงสงผลใหคะแนนลดลง 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.3 :  
1.1.3.1  รายงานผลคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวดัความสามารถทางวิชาการระดบันานาชาติ SAT Practice Test 

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2   จํานวนเหรียญรางวัลทีไ่ดรับจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ 
 

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  หรือภูมิศาสตร ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเปนศูนยโอลิมปกวชิาการ สอวน. จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา  
ฟสิกส คอมพิวเตอร และดาราศาสตร จัดใหมีการอบรมนักเรียน  สอวน. คายครั้งท่ี 1 ประมาณเดือนตุลาคม  
นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากคายครั้งท่ี 1 จะเขาอบรมคายครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน และ
คัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. สาขาวิชาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ  
ในการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ ที่จดัการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอวน. จะหมุนเวียนเปน

เจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมท่ี สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศตอไป   

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

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 

สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 5 คน สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา    และคอมพิวเตอร   สาขาวิชาละ 4 คน สําหรับสาขาวิชา 
ดาราศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  และสาขาวิชาภูมิศาสตร จัดการแขงขันและคัดเลือกผูแทนประเทศไป
แขงขันระหวางประเทศโดยมูลนิธิ สอวน. ซึ่งจํานวนผูแทนสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จํานวน 4 คน และสาขาวิชาภูมิศาสตร  จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูแทนประเทศไทย

ไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทั้งสิ้น 36 คน   
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 ความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนเหรียญรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบันานาชาต ิ
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

             ในปงบประมาณ 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม

แขงขันโอลิมปกวิชาการระดบันานาชาติ ประจาํป 255๘ จํานวน ๑๑ คน จากการแขงขันใน ๙ สาขาวชิา  ผลการแขงขัน

ปรากฏวาไดรับรางวลัจํานวน 11 เหรียญ ประกอบดวย รางวัล 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 

รายละเอียดดังนี ้

 
ท่ี ช่ือ – สกุล การแขงขัน รางวัล 
1 นายศิวกร สงวนหมู คณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  จังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทยแขงขันระหวางวันท่ี 4 - 16 กรกฎาคม 2558 
เหรียญเงิน 

2 นายนนทกฤษ ไชยวงศ คอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  เมืองอัลมาตี 
ประเทศคาซัคสถาน แขงขันระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม - 
2 สิงหาคม 2558 

เหรียญเงิน 

3 นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร เคมีโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  กรุงบาคู ประเทศอาเซอร
ไบจันแขงขันระหวางวันท่ี 20 - 29 กรกฎาคม 2558 

เหรียญเงิน 

4 นายอริญชย วงศพรอมมลู ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ เมืองออรฮสู ประเทศ
เดนมารกแขงขันระหวางวันท่ี 12 - 19 กรกฎาคม 2558 

เหรียญเงิน 

5 นายปณวัฒน วงศแกลว ฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  เมืองมุมไบ ประเทศ
อินเดียแขงขันระหวางวันท่ี 4 -13 กรกฎาคม 2558 

เหรียญเงิน 
6 นายภูมิ สริิวิบูลย เหรียญทอง 
7 นางสาวมนตชาดา สุขหรอง ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรโอลมิปกระหวาง

ประเทศ ณ เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย 
แขงขันระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 

เหรียญ
ทองแดง 

8 นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล เหรียญ
ทองแดง 

9 นางสาวปณดิา เซ็น เหรียญ
ทองแดง 

10 นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน ภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ณ เมืองตเวียร และ
มอสโก  ประเทศรสัเซยี แขงขันระหวางวันท่ี 11 – 17 
สิงหาคม 2558 

เหรียญ
ทองแดง 

11 นายภูมิ มีประเสิรฐกุล ดาราศาสตรโอลมิปกระหวางประเทศ  ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซียแขงขันระหวางวันท่ี 15 - 23 ตุลาคม 
2558 

เหรียญเงิน 

 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาต ิ

                จํานวน 7 เหรียญ 
 2 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาต ิ

                จํานวน 8 เหรียญ  
 3 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาต ิ

                จํานวน 9 เหรียญ  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาต ิ
                จํานวน 10 เหรียญ 

 5 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบันานาชาต ิ
                จํานวน 11 เหรียญ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนทีจ่ะไดรับ ในการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ  

ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ  สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  โดยม ี สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน  และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (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. และเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนผูแทน 

ศูนย    สอวน. เพื่อเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ  
2.6 จัดเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ  

กอนเขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศตอไป 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนนิงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู 

ประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี ในการทีช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนักเรียน สอวน.  
ในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรมใหนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักประจําอยูในหอพักของโรงเรียน  จึงสะดวกในการจัดการอบรม  
ทําใหไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มีความมุงมั่นและใหความสนใจ อีกทั้งผูปกครองยังใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.2  จํานวนเหรียญรางวัลที่ไดรับจากการ
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดบันานาชาต ิ

10 11 เหรียญ 5.0000 0.5000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

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 1.2 :  
1.2.1 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก

ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย  
1.2.2 ประกาศมูลนิธิ สอวน. 
1.2.3 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 255๘ กิจกรรมโอลิมปกวิชาการของโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
                     ชั้นนาํ 50 ลาํดับแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียนทุนที่ไดไปเรียนตอ 
                      ตางประเทศทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                    2. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 
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 เพราะเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นยอมเปนที่รวมของคณาจารย 
ชั้นยอด ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเกิดได ดังนั้น โรงเรียนจึงสรางใหนักเรียนมีความสามารถที่
จะกาวไปสูสถาบันดังกลาวได หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถือวาเปนผลสําเร็จของการศึกษาตอ 

 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ พิจารณาไดจากรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนทีไ่ดรับทนุทัง้หมด ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕6 โดยใชการจัดลาํดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking 
2014/2015 ของ Top University 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัชัน้นาํ 50 ลําดบัแรกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก THES-QS World University Ranking 
2014/2015 ของ Top University  จํานวน 10 คน จากจาํนวนนักเรียนที่ทราบผลการสอบเขามหาวิทยาลัยทัง้หมด 15 
คน (เรียนภาษาและ A-level ปที่ 2 อีกจํานวน 8 คน) คิดเปนรอยละ 66.66 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 

                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ เปนรอยละ 59.85                 

 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ เปนรอยละ 60.85                 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ เปนรอยละ 61.85                 

 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ เปนรอยละ 62.85        
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศ เปนรอยละ 63.85                 

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 2014/2015 (Times Higher 
Education Supplement Quacquarelli Symonds) 
 

  

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.3  รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ
การคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยชัน้นาํ ๕0 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเทียบกับนักเรยีนทุนท่ีไดไป
เรียนตอตางประเทศท้ังหมด 

10 รอยละ 
66.66 

5.0000 0.5000 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 
1.3.1 สรุปจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรก ของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2546-2556 

1.3.2 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.4.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวชิาที่ใชวทิยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยกุตและเทคโนโลย ี
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                     2. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3167, 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษา

ตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เชน วิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2558 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากรอยละของจํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาทีใ่ชวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2558  มีนักเรียนที่จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 เขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ีจํานวน 233 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน คิดเปนรอยละ 97.89 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 96.67 (232/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.08 (233/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.50 (234/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.90 (235/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 98.33 (236/240 คน) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดรับการบมเพาะเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ 

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

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตาง ๆ ทัง้ในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพือ่จุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะเกิดความรัก  มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และ 
เห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย หรือสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไปศึกษา
ดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนนุใหนักวิจัยขององคกรไดมาเปนวทิยากรบรรยายพิเศษและ 
เปนที่ปรึกษาในการทาํโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัย ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและแรงจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนกัวิจัย

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมเพียงพอ 
หมายเหตุ : 

           สาขาวชิาที่ใชวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง วิทยาศาสตรพื้นฐาน วทิยาศาสตรประยุกต 
วิทยาศาสตรการแพทย 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.๔.1 : 

1.4.1.1  สรุปรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
ประจําปการศึกษา 2557 

 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที ่
ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
และเทคโนโลย ี

5 รอยละ 97.89 3.9800 0.1990 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด) 
         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.4.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวทิยาศาสตรพืน้ฐาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายคมกริช  สุนทรา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวชัชิรทาน  เข็มทอง 

                     2. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3167, 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา

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

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2558 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2558 มีนักเรียนที่จบการศึกษาประจําปงบประมาณ 2557 เขาศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน จาํนวน 22 คน จากนักเรียนทั้งหมด จาํนวน  238 คน คิดเปนรอยละ 9.24 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน เปนรอยละ 8  
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน เปนรอยละ 9 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน เปนรอยละ 10 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน เปนรอยละ 11 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพืน้ฐาน เปนรอยละ 12 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

10 รอยละ 9.24 2.2400 0.2240 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา 

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

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะ เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และ 
เห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวทิยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย หรือสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไปดูงาน
หรือฝกงาน ตลอดจนการสนบัสนุนใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและเปนทีป่รึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชพีเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัย 

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียงัไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4.2 : 

1.4.2.1  สรุปรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวด
ในระดับนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

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

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนข้ันตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนที่ทําโครงงานแลวเสร็จไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน สรางความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โครงงานใดที่ไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกลาวถือวาโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเทากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวลัจากการ
ประกวดในระดบันานาชาต ิ

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2558  โครงงานของนักเรียนไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการจํานวน 
11 โครงงาน จํานวน 12 รางวัลดังนี ้

1. การประชุมวชิาการ Waseda International Science and Engineering Symposium ญี่ปุน  
ณ Waseda University Honjo Senior High จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 2 รางวัล 

2. การประชุมวชิาการ International Conference of Young Scientists: ICYS 2015 ณ เมืองอิซเมียร 
สาธารณรัฐตุรกี จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล 

3. การประกวดโครงงาน The International Scientific Conference of Students XV Kolmogorov 
Reading’s ณ มอสโค ประเทศรัสเชีย จํานวน 4 โครงงาน ไดรับรางวัล 4 รางวัล  

4. การประกวดโครงงาน The International Informatics Project Competition” (Info matrix 2015)  
ณ ประเทศโรมาเนีย จาํนวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล 

5. การประกวดโครงงาน The International Environment and Scientific Project Olympiad (INESPO) 
2015” ณ ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 2 โครงงาน ไดรับรางวัล 2 รางวัล 

6. การประชุมวิชาการ The 8th Korea Science Academy Science Fair 2015 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
จํานวน 2 โครงงาน ไดรับรางวัล 2 รางวัล 
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ7 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ8 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ9 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ10 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ11 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 

1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

5 11 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 
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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 1.5 :  
1.5.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตางๆ ระดบันานาชาติ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความสาํเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 
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 พ.ศ. 2558  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ   
ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาผูเรียน  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดําเนินการดังน้ี 
1.1 โรงเรียนมอบหมายใหรองผูอํานวยการดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 
1.2 วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา พบวา คะแนนความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ  จากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง  ผลการรวบรวมคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูใชบริการในแตละหนวยงานที่ใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  สรุปไดดังนี้ ในภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของหนวยงานที่ใหบริการมีคะแนนเฉลี่ย  3.66 – 4.26  จาก  5  คะแนน   
โดยหนวยงานที่ไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ฝายคลังและพัสดุ  มีคะแนนเฉลี่ย  4.26  
รองลงมาไดแก ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ฝายวิชาการ  และงานบริการอ่ืน ๆ  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  
4.20, 4.18  และ  4.16  สวนหนวยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสดุ  ไดแก  ศูนยคอมพิวเตอร  มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย  3.66  สําหรับคะแนนความเชื่อมั่นในคุณภาพของการใหบริการมีคะแนนเฉลี่ย  4.16 

1.3 กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ  โดยดาํเนินการรวมกันระหวางรองผูอํานวยการและหัวหนา
ฝาย/สาขาวชิาที่เก่ียวของ 

1.4 เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ในการประชุมคร้ังที่  97/6/2557  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2557  
เพื่อใหความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจ   

2. การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และตรวจรับงาน  

โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

2.2 จัดทํารางขอบเขตโครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
และกําหนดวงเงนิงบประมาณทีด่ําเนินการจาง 

2.3 เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่  99/2/2558  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2558  
เพื่อใหความเห็นชอบโครงการสํารวจความพึงพอใจฯ  และหนวยงานท่ีจะรับดําเนินการวิจัย 

2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่รับดําเนินการวิจัย คือศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2558 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

2.5 คณะผูวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหผลการวิจัย  ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2558 

2.6 นําเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558           
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คร้ังที ่ 102/5/2558  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2558 

โดยผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน เปน
ผูดําเนนิการวิจัย ผลปรากฏวาผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 80.07 อยูในระดับ 3 
เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ ๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 70 เทากับ  ๑   คะแนน 
ระดับ ๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 75 เทากับ  ๒   คะแนน 
ระดับ ๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 80 

และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชนภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 85 
และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชนภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทากับ  ๔   คะแนน 

ระดับ ๕ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 90 
และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชนภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทากับ  ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :  
1. องคการมหาชนจัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดําเนินการสาํรวจความพงึพอใจของผูรับบริการและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเก่ียวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนนิการสาํรวจ 
2. ขอปรับลดคะแนน 1.0 คะแนนกรณีไมมีรายงานผลการปรับปรุงจากผลการสํารวจเสนอคณะกรรมการฯ ตาม

เกณฑการใหคะแนนระดับที่ 3-5 
3. กรณีผลการสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่ํากวารอยละ 80 ขอใหองคการมหาชนเสนอแผนการ

ปรับปรุงตอคณะกรรมการและกําหนดใหสํารวจซํ้ากระบวนการเดิมในการประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
      

 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 2.1    ระดับความสําเร็จของการ
สํารวจความพงึพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ 

10 ระดับ 3 3.0000 0.3000  

  
 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1. ดําเนนิการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการวิเคราะหผลการ
สํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

2. วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา   
3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ   
4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจ   

 การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และตรวจรับงาน  

โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบโครงการสาํรวจความพงึพอใจฯ  และหนวยงานทีจ่ะรับดําเนินการวิจยั 
3. ดําเนินการจัดทําสัญญาจางทีป่รึกษาวิจัยโครงการสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คือ ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

4. คณะผูวิจัยโครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ผลการวิจัย  ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2558 

5. นําเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558           
ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คร้ังที ่ 102/5/2558  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2558 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
ความรวมมือของเจาหนาที่ทุกฝายในการพัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ความไมชดัเจนของการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนในการใหบริการ และความเหมาะสมของบคุลิกภาพบุคลากร

ในหนาที่ใหบริการ 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 
2.1.1 แนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ เชน กิจกรรมหรือโครงการ

เก่ียวกับการปรับปรุงงานเพื่อรักษาจุดแข็ง แกไขจุดออนและตอบสนองขอเสนอแนะจากการสาํรวจที่มีการ
วิเคราะหหาสาเหตุไวแลว โดยมกีารจัดลําดบัความสําคัญและระบุผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุง
ดังกลาว เปนตน 

2.1.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ   
มีการแสดงความเห็นเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงงานจากผลการสํารวจ ตามที่โรงเรียนไดวิเคราะหและ
กําหนดกิจกรรมไวตามรายละเอียด 

2.1.3 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ที่  77/2558  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  
(Term of Reference: TOR)  และตรวจรับงาน  โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

2.1.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดทําโดยคณะกรรมการตามคําสั่งที ่ 77/2558 

2.1.5 ขอเสนอโครงการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดทําโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

2.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบโครงการสํารวจความพงึพอใจฯ และหนวยงาน
ที่จะรับดาํเนินการวิจยั 

2.1.7 รายงานการวิจัย  “การสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  
ประจําปงบประมาณ  2558” 

2.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  รับทราบผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการฯ  ประจําปงบประมาณ  2558 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.1  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางกรรณกิา  แกวมะเริง 

                     2. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 
โทรศัพท :  0-2849-7126 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126, 2127 

คําอธิบาย : 
การพิจารณารอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจายเงิน

งบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทียบกับ
แผนการจายเงินที่สาขาวิชา/ฝาย/กิจกรรมตางๆ ไดรับการจัดสรร โดยใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

หมายเหตุ การคํานวณเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน  
ไมรวมงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ยกเวน กรณี
ที่โรงเรียนนําเงินงบสํารองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดมาใชจายในกิจกรรมอ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณ
นั้นๆ จะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายทีเ่บิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 
ตามคํารับรองการปฏิ0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :      

 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2558 = 389,005,000.00 บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 16,000,000.00   บาท 
 งบประมาณ งบบุคลากรที่จัดสรรเปนสวัสดิการ = 3,500,000.00     บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไปที่ใชจายในรอบ 12 เดือน = 4,348,085.26     บาท 

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2558 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 3.1 = 373,853,085.26 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน = 309,486,344.17 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 309,486,344.17 x 100 
   373,853,085.26 
  = 82.78 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตุลาคม 
2557 – 30 กันยายน 2558)  ซึ่งดําเนนิการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพัน มีบันทึกขอตกลงหรือสัญญา  
และมีเงินงบประมาณทีป่ระหยดัไดทั้งสิ้น  64,366,741.09  บาท  ตามรายละเอียด ดังนี ้

 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน = 896,591.37 บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน = 175,329.58 บาท 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน = 1,148,248.49 บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ = 763,412.82 บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ = 34,664.13 บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ = 2,199,512.26 บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ = 2,047,375.07 บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ = 114,531.42 บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = 5,376.60 บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ = 35,525.17 บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน = 867,405.76 บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน = 20,527.05 บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก = 5,745,418.55 บาท 
 14. คาสาธารณูปโภค = 2,937,357.40 บาท 
 15. กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี = 1,765,868.00 บาท 
 16. กิจกรรมสรางครูอนาคต = 504,954.93 บาท 
 17. กิจกรรมคาใชจายบุคลากร = 28,411,749.43 บาท 
 18. กิจกรรมทุนการศึกษา = 1,706,976.24 บาท 
 19. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยฯ และ คณิตฯ = 837,743.39 บาท 
 20. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตร ร.ร. จุฬาภรณฯ = 13,643,651.39 บาท 
 21. ครุภัณฑหอพัก = 906.00 บาท 
 22. ครุภัณฑงานโสตทัศนปูกรณ = 584.00 บาท 
 23. ปรับปรุงซอมแซมพื้นทางเดินอาคาร 1 และ อาคาร 2 = 38,145.94 บาท 
 24. ปรับปรุงระบบโสตทัศนปูกรณ = 255.00 บาท 
 25. ปรับปรุง ซอมแซมหองน้ําชั้น 1 หอพักนักเรียนฯ = 20,300.00 บาท 
 26. ซอมบํารุง ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่และภูมิทัศน =      444,331.10 บาท 
 รวม = 64,366,741.09 บาท 

  
 งบประมาณที่ ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจาก คกก. ในปงบประมาณ 2558 ที่นํามาคํานวณตามสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3.1 กรณีมีเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ เปนจํานวน 
309,486,342.17 บาท  (373,853,085.26 –64,366,741.09) 
   

 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 309,486,342.17 x 100 
   309,486,342.17 
  = 100.00 % 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.1  รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชจายเงิน 

 

3 รอยละ 100 5.0000 0.1500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เมื่อสาขาวิชา/ฝายตาง ๆ บนัทกึขออนุมัติวงเงินคาใชจายเพื่อดาํเนินงานตาง ๆ หรือขออนุมัติเพื่อจัดซื้อจัดจาง  

จะมีการผูกพันวงเงินงบประมาณเพื่อแสดงใหทราบวา มีเงินงบประมาณที่ใชในการดาํเนินงาน และเมื่อดําเนินการเสร็จ
สิ้นมีการขอเบิกเงินตามวงเงนิทีไ่ดมีการใชจายจริงจะทาํการบนัทึกรายจายจริงและยกเลิกการผกูพันที่บนัทึกไว 

 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
ผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนใหความสําคัญในการตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่สาขาวชิา/ฝายตาง ๆ ไดรับและ

มีการเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
๑. โรงเรียนไมมีเจาหนาที่ดาํเนินการจัดทํารูปแบบรายการเก่ียวกับงานกอสรางหรือปรับปรุงรายการงานกอสราง

โดยตรง ตองใหที่ปรึกษาดานอาคารสถานทีช่วยดาํเนินการ 
๒. งบประมาณที่ใชดําเนนิงานบางกิจกรรมไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตองมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

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

ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. 
เฉพาะกิจเก่ียวกับกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝายบริหารที่มิใช
สวนราชการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดบังคับ “รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน” เพื่อกระตุนให
คณะกรรมการองคการมหาชนใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลใหองคการมหาชนนํางบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 และเงินรายไดขององคการมหาชน ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ 
และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คํานิยาม 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งอาจ
มีที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 
 เงินรายได หมายถึง ประมาณการรายไดขององคการมหาชนในปงบประมาณนั้น ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําป โดยแบงเปน ๒ ประเภทไดแก ๑) รายไดจากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน 
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 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการมหาชน 

3.1.2 รายงานความเคลื่อนไหวการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2558 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวจีรนันท  เกรียงธีรศักดิ์ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาววลชัญภัสร  ทุงศรีแกว 

                     2. นางสาวอรวรรณ  เข็มสม 
โทรศัพท :  0-2849-7133 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2134, 2130 

คําอธิบาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนประเภทครุภัณฑจากเงินงบประมาณของ
โรงเรียนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หมายเหตุ หากหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางแลว และหาผูเสนอราคาไมไดใหคิดวาเปนการ
ดําเนินการแลว 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 17 รายการ ผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ เปนไปตาม
แผนปฏิบัติ จํานวน 17 รายการ คิดเปน 17x100/17 = 100 %  

หมายเหตุ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ คร้ังที่ 1 ประกาศ  
e-Auction เดือนพฤศจิกายน 2557 ปรากฏวา มีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบฯ จึงได
ยกเลิกและดําเนินการภายใน 60 วัน และดําเนินการ คร้ังที่ 2 ประกาศ e-Auction เดือนกุมภาพันธ 2558 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 60 
 2  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 70 
 3  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 80 
 4  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 90 
 5  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 100 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.2  รอยละของการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑไดตามแผนงาน 

7 รอยละ 100 5.0000 0.3500  

  
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

1. ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-รายจายและแผนปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2558 สาํหรับครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และ 
สงสําเนาใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
ผูบริหารใหความสําคัญในแผนการจัดซื้อจัดจางโดยเรงรัดใหทุกสาขา/ฝาย ดาํเนนิการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 1 และใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่ไดวางแผนไว 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ หรือแบบรูปรายการลาชา 
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัตไิดรับรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ หรือแบบรูปรายการสิ่งกอสราง ลาชา ทําใหการจัดซื้อ 

จัดจางลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 
1. หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดวนที่สุด ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556  
2. หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1316 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เร่ือง รายงานแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ 6  เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.1  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  (น้าํหนักรอยละ 10) 

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

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

 

ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลการพิจารณาจากความสามารถขององคการมหาชนใน

การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบให

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว บทบาทของคณะกรรมการนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนา

ดานการกํากับดูแลกิจการนั้น จะพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให

คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิผล แสดงความสามารถในการกาวสู

อนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ การประเมิน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ

มหาชน กลาวคือ องคการมหาชนจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ นั้น นอกจากจะตองเปนองคการมหาชนที่

ดําเนินงานในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย 

และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญตลอดจน การดูแลติดตามผล

การดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการมหาชนสามารถใหหลักประกันไดวาองคกรจะ

สามารถแขงขันไดและพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคกรที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้นเทานั้น 

แตเปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น  การประเมินการกํากับดูแล

กิจการที่ดีในที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคกรที่กอใหเกิดการสรางระบบบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การ

บริหารงานที่มีความยุติธรรม และความโปรงใส 

นอกจากนี้ บทบาทของคณะกรรมการบริหารในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ

บริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความ

เสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานดานการเงินและการรายงาน

ตามภารกิจหลัก  

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี ๒ ประเด็น คือ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ ๗) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ ๓) 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ประเด็นการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนกัรอยละ 7)  

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด 2.00 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส (1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 0.25 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 0.25 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 0.25 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารจัดการสารสนเทศ 0.25 

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารทรัพยากรบคุคล 0.25 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน 0.25 

1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก 0.25 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน 0.50 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ 1.00 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงนิ ความเส่ียงและภารกิจหลักขององคกร 0.25 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน 0.25 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล 0.25 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน 0.25 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชนและอนกุรรมการ 0.25 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร 0.25 

1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเวบ็ไซตขององคการมหาชน 0.25 

2. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้าํหนกัรอยละ 3)  

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหนาที่  แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ (ในการกําหนด

นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคิด 

ของคณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัติ 

2.00 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 1.00 

 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 7) 
 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 96/5/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยใชประเด็นยทุธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย  ตลอดจนกลยุทธหลักในการ

ดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2555-2558  เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 96/5/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557  

(วาระที่ 4.1) 
 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

(นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบกรอบการ

ดําเนินการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ซึ่ง

โรงเรียนไดรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

สําหรับการรายงานผลการควบคุมภายใน  โรงเรียนมีแผนที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม

คร้ังที่ 103/6/2558  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไดประชุมคร้ังสุดทายของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คือ คร้ังที่ 102/5/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ  

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.3) 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558 (วาระที่ 5.2) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.4) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.4) 

(2) กรอบการดําเนินการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (pdf file) 
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                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบแผนการ

ตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและขอเสนอแนะตอผลการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่ 99/2/2558  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมีแผนที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการ

ประชุมคร้ังที่ 103/6/2558  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไดประชุมคร้ังสุดทายของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คือ คร้ังที่ 102/5/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.3) 

- คร้ังที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 (วาระที่ 5.1) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.3) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.3) 

(2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (pdf file) 
 

 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งโรงเรียนไดรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.4) 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558 (วาระที่ 5.3) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.5) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.5) 

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558 (วาระที่ 4.6) 

(2) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (pdf file) 

(3) รายงานผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายไตรมาส) (pdf 

file) 
 

 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ไดเห็นชอบแผนบริหาร 

จัดการสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งโรงเรียนไดมอบหมายใหสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร เปน

ผูดําเนนิการ 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

สารสนเทศ ดงักลาว  ซึง่โรงเรียนไดรายงานในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.5) 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558 (วาระที่ 5.4) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.6) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.6) 

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.3) 

(2) แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  (pdf file) 

(3) รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายไตรมาส) (pdf file) 
 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 97/6/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ไดเห็นชอบแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการ

ประชุมคร้ังที่ 61/5/2557  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.6) 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558 (วาระที่ 5.5) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.7) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วนัที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.7) 

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.4) 

(2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (pdf file) 

(3) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายไตรมาส)  

(pdf file) 
 

 

  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
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1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทาํหนาที่ตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินในแตละไตรมาสกอนนาํเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น   

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนจัดทาํรายงานการเงิน ประจําแตละไตรมาสเรียบรอยแลว จะนาํเสนอคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลพิจารณากอนทุกคร้ัง  เพื่อนําบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ

และใหขอคิดเห็น ดังนี้ 

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 99/2/2558  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

สําหรับการรายงานดานการเงิน  โรงเรียนมีแผนที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 

103/6/2558  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไดประชุมคร้ังสุดทายของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  คือ คร้ังที่ 102/5/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558  (วาระที่ 5.1) 

- คร้ังที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 (วาระที่ 5.1) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.3) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.3) 
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                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน  เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ

และใหขอคิดเห็นตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ณ ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 2  ในการประชุมคร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 3  ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 

- ณ ไตรมาสที่ 4 (ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 

 

นอกจากนี้  โรงเรียนไดกําหนดใหทุกสาขาวิชาและฝายตาง ๆ ของโรงเรียนนําเสนอผลการดาํเนนิงาน  

ประจําภาคเรียน  พรอมทั้งไดเชญิคณะกรรมการฯ เขารับฟงและใหขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะตอครูและเจาหนาที่ของ

โรงเรียนดวย ดังนี ้

- วันที่ 3 มีนาคม 2558  การนาํเสนอผลงานประจาํภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2557 หรือประจําคร่ึง

แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะกรรมการฯ ที่เขารับฟงการนําเสนอผลงานคร้ังนี้ จํานวน 5 คน  ไดแก 

o รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

o ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการ 

o รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี  

o ดร. ออมใจ  ไทรเมฆ (ผูแทนจากสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) 

o นางสาวพจนีย  เจนพนัส (ผูแทนจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

- วันที่ 23 กันยายน 2558  การนําเสนอผลงานประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 หรือประจํา 

คร่ึงหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะกรรมการฯ ที่เขารับฟงการนาํเสนอผลงานคร้ังนี้ จํานวน 3 คน  ไดแก 

o รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี  

o รองศาสตราจารย ดร. นายแพทยปรีชา  สุนทรานนัท  (ผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล) 

o นางสาวพจนีย  เจนพนัส (ผูแทนจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558  (วาระที่ 5.6) 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (วาระที่ 5.8) 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 5.8) 

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558 (วาระที่ 5.5) 
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1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร)  ซึ่งไดรับมอบหมายให

ดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)  

โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร)  และ

คณะไดมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบายใหแกโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน

ดวย   นอกจากนี้  โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเชิญ

ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 55/267 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก

โรงเรียนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งโรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนดวย  ตามหนังสือที่ ศธ 

55/492 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โรงเรียนไดรายงานการดําเนนิงานของโรงเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ตามหนังสือที่ 55/1049 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะผูบริหารโรงเรียนเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) และไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน และรับมอบนโยบายการดาํเนินงาน  

ตามหนังสือที่ ศธ 55/1013 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนาหนังสือ ศธ 55/1158 เร่ือง ขออนุญาตเขารับมอบนโยบาย ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 โดย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร) ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ มามอบนโยบายทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ในการนี้ 

โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียนอีกดวย 

(2) สําเนาหนังสือ ศธ 55/267 เร่ือง ขอเชิญไปมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียน ลงวนัที่ 23 กุมภาพันธ 

2558 โดยไดรายงานผลการดาํเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งไดเรียนเชิญทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียน 

(3) สําเนาหนังสือ ศธ 55/138 – 139  เร่ือง ขอนําสงรายงานประจําป ลงวนัที่ 2 กุมภาพนัธ 2558 

(4) สําเนาหนังสือ ศธ 55/492  เร่ือง ขอเชิญไปมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียน ลงวนัที่ 22 เมษายน 

2558 

(5) สําเนาหนังสือ ศธ 55/1049  เร่ือง การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ลงวนัที่ 3 กันยายน 

2558 

(6) สําเนาหนังสือที่ ศธ 0201.1/472 (687) เร่ือง การดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 

(7) สําเนาหนังสือที่ ศธ 55/1013  เร่ือง ขออนุญาตเขารับนโยบาย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกเดือนเวนเดือน คือ จํานวน 6 คร้ังตอปโดยประมาณ   

ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ไดเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.82  ดังนี้ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 72.73 

- คร้ังที่ 98/1/2558  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 81.82 

- คร้ังที่ 99/2/2558  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 

- คร้ังที่ 100/3/2558  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 

- คร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 

- คร้ังที่ 102/5/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ตารางแจงนับจาํนวนกรรมการที่เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ 
 

การประชุมคร้ังที ่
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด (คน) 

จํานวนกรรมการทีเ่ขาประชุม (คน) รอยละของกรรมการ 

ที่เขาประชุม กรรมการตัวจริง ผูแทนกรรมการ รวม 

97/6/2557 11 5 3 8 72.73 

98/1/2558 11 5 4 9 81.82 

99/2/2558 11 6 4 10 90.91 

100/3/2558 11 5 5 10 90.91 

101/4/2558 11 9 1 10 90.91 

102/5/2558 11 5 5 10 90.91 

 

(2) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 97/6/2557  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 

- คร้ังที่ 98/1/2558  วันที่ 13 มกราคม 2558 

- คร้ังที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

- คร้ังที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558  

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558  
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1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน  ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 99/2/2558  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  ไดพิจารณาผลการ

ตรวจสอบการจัดทาํงบดลุและบญัชีทําการของโรงเรียนของผูสอบบัญชีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

เสนอและใหขอคิดเห็น  กอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิและเผยแพรในรายงานประจําปและเว็บไซตของ

โรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 (วาระที่ 

4.2) 

(2) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนเผยแพรงบการเงิน (www.mwit.ac.th) 
 

 

1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได และคาใชจายของโรงเรียน ทางรายงานประจําป 

ของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําไฟลรายงานประจาํปเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) หนาเว็บไซตของโรงเรียนที่แสดงวาโรงเรียนเผยแพรงบการเงิน (www.mwit.ac.th) 

(2) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนเผยแพรรายงานประจาํป 

(https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=AR_TITLE&content=AR_CONTENT) 
 

 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดแสดงประวัติของคณะกรรมการฯ ในเว็บไซตและรายงานประจาํปของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลตัวอยางหนาเวบ็ไซตของโรงเรียนที่แสดงประวัติของคณะกรรมการฯ 

(https://www.mwit.ac.th/index_board.php) 
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1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เผยแพรผานเว็บไซตของ

โรงเรียน  ซึ่งรายงานการประชมุดังกลาวจะปรากฏขอมูลผูเขารวมประชุมดวย  นอกจากนี้  โรงเรียนไดนาํตารางแจง

การนับการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงตารางแจงนบัการเขาประชุมของคณะกรรมการฯ  

(https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=BM_TITLE&content=BM_CONTENT) 
 

 

1.5.5 มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนาํเสนอโครงสรางของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล  เผยแพรผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ 

(www.mwit.ac.th) 
 

 

1.5.6 มีขอมูลภารกิจ และแผนยุทธศาสตร (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พนัธกิจ ยทุธศาสตร ตลอดจนแผนปฏิบตังิานและ 

ผลการดําเนนิงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรประวัติความเปนมาของโรงเรียน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

ตลอดจนแผนปฏิบตัิงานและผลการดําเนินงานของโรงเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 
 

 

1.5.7 มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํขอมูลที่สาํคัญของโรงเรียนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน ไดแก ขอบังคับและระเบียบ

ของโรงเรียน  แผนการปฏิบัติงาน  รายงานประจําป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ทิศทางการดาํเนนิงานของโรงเรียน ฯลฯ  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงการเผยแพรขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 
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ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 3) 
 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 101/4/2558  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558  ไดเห็นชอบแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ทั้งที่เปนแบบรายบุคคลและในภาพรวมของทั้งคณะ  ซึง่โรงเรียนไดจัดสงแบบ

ประเมินดังกลาวไปยังคณะกรรมการฯ แตละทาน แลวนํามาสรุปเสนอคณะกรรมการฯ ทราบและใหขอคิดเห็นในการ

ประชุมคร้ังที่ 102/5/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สําเนารายงานการคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (วาระที่ 4.5) 

- คร้ังที่ 102/5/2558  วันที่ 15 กันยายน 2558 (วาระที่ 3.4) 

(2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (PDF File) 
 

 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 
 

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ) 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในฐานะเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สภานิติบัญญตัิแหงชาติ (สนช.) ซึ่งภารกิจสําคัญและกอเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาของชาติ โดยที่
ภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณดานการจัดการเรียนการสอน จากการเปนประธานคณะอนุ
กรรมาธิการดังกลาว รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ไดนาํไปสูการกอประโยชนแกโรงเรียนได
เปนอยางด ี

สําหรับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดการประชมุทุกวันอังคารในชวงบายตลอดมา โดยมี
อํานาจหนาที่ อาทิ  1. ศึกษา วเิคราะห และรวบรวมประเด็นการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 6 ดาน ประกอบดวย 
การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  การปฏิรูปหลักสตูรและการเรียนการสอน การปฏิรูปการผลิต  
การพัฒนา และคาตอบแทนของครู  นโยบายการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน นโยบายการ
ผลักดันคานิยม 12 ประการ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  นโยบายการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความรัก
ชาติรักแผนดนิ 2. ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นสาํคัญในการแกไขปญหาเชิงรุก เพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 3. จัดทํารายงานการ
พิจารณาศึกษาเพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการ เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา การสงเสริมการพัฒนา
การศึกษาและ 
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การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 6 ดาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การศึกษาของชาต ิ

ดานเขารวมประชุมสัมมนาและเสวนาเก่ียวกับการศึกษาของชาติ อาทิ เร่ือง “การปฏิรูประบบหลักสูตร
และการเรียนการสอน” ในวันที ่18 พฤษภาคม 2558 ณ หองรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  
รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญัญัติ
แหงชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูดาํเนินรายการ มีผูเขารวมการเสวนากวา 
100 คน ประกอบดวยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) คณะอนุ
กรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญัญัติแหงชาติ (สปช.) 
คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูแทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
(สทศ.) และผูทรงคุณวฒุ ิ

 
Uการไปศึกษาดงูานทางดานการบริหารจัดการ ดานการศึกษาและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีU  

โดยประธานกรรมการบริหารโรงเรียนไดนาํความรู ประสบการณที่ไดนาํมาขยายตอในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนนิงานไดตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร
ระดับนานาชาติได อาท ิ

1. วันที่ 2 - 10 เมษายน 2558 สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐตุรกี  
เขารวมสัมมนาในหัวขอ "พัฒนาการและความคิดริเร่ิม เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และการครบรอบ 40 ป การสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน" ณ มหาวิทยาลัยปกก่ิง และชมกิจการและการดําเนนิงานของสถาบนั
ตาง ๆ ในกรุงปกก่ิง อาทิ ศูนยวทิยาศาสตรอวกาศแหงชาติของสถาบนัวิทยาศาสตรจนี และสาธารณรัฐ
ทาจิกิสถานชมหนวยอบรมเชิงปฏิบัติดานกิจการสังคมและนวัตกรรมแหงรัฐ 

2. วันที่ 18 – 25 เมษายน 2558 ประเทศญี่ปุน ชมกิจการและการดําเนินงานของสถาบนัตาง ๆ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดแก สถาบนัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยโีอะกินะวะ สถาบนัวทิยาการ
รวมวัสดุกับเซลล มหาวทิยาลัยเกียวโต สถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัย
โตเกียว องคการวิจัยเคร่ืองเรงอนุภาคพลังงานสูง วทิยาเขตสึกุบะ และศูนยวิจัยเคร่ืองเรงอนุภาค
โปรตอนญี่ปุน วิทยาเขตโทะกะอิ 

3. วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2558 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เขารวมพิธีปดการประชุมผูไดรับรางวัล
โนเบล คร้ังที่ 65  ณ เกาะไมเนา และโรงจัดนิทรรศการของบริษัท อ็อทโตบ็อคเฮลทแคร จํากัด กรุง
เบอรลิน 

4. วันที่ 13 - 14  สิงหาคม 2558  สาธารณรัฐสงิคโปร เขารวมการประชุมวชิาการนานาชาติดาน
วิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสงูอายุคร้ังที่ 9 
และการดําเนนิงานของคณะวิศวกรรมเคร่ืองกลและอวกาศ และศูนยวิจัยดานหุนยนต ณ 
มหาวิทยาลยันนัยาง 

Uอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลไดเขารวมการประชุม ณ ตางประเทศที่เก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษา 
และไดนําความรู ประสบการณที่ไดรับนํามาขยายตอ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
มีมาตรฐานระดับนานาชาติ อาท ิ
1. วันที่ 26-27 มีนาคม 2558  เขารวมประชุม “The 4P

th
P ASEM Rectors’ Conference (ARC4)”  



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                               การประเมินผลการปฏบิตัิงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ในหัวขอ University-Business Partnership: Asia and Europe  Seeking 21st Century Solutions 
ณ Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจนี 

2. วันที่ 6 มิถุนายน 2558  เขารวมประชุมในงาน “Press Conference and Reception Mahidol-
Norway Capacity Building Initiative for ASEAN” ณ เมืองยางกุง  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

3. วันที่ 6 กรกฎาคม 2558  ไดเขารวมศึกษาดูงานและประชุมกับ Oregon Health & Science 
University (OHSU) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558  เขารวมลงนาม MOU และประชุมหารือถึงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัมหิดล และ National Institute for Health and Care  Excellence (NICE)   
โดยมีการหารือเก่ียวกับหลักสูตรปริญญาเอกดาน Health technology assessment (HTA) in 
England  ณ กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร 

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย ลีลารัศมี ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เขารวมการประชุมระดบันานาชาติทางการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตรทั้งภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร The 5th Singapore International Science Challenge (SISC 2015) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 และเยี่ยมชมและพบผูบริหารของ National 
University of Singapore High School of Mathematics and Science (NUSH) จากประสบการณการเขา
รวมงานดังกลาว ทาํใหกรรมการบริหารโรงเรียนไดมีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางดานการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มารวมงานคร้ังนี ้และไดนําความรูที่
ไดรับมาขยายผลตอในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดจน ไดทราบถึงการบริหารจัดการโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาทีไ่ดมาแลกเปลี่ยนกันดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน  กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารฯ  ไดไปศึกษาดูงานและเขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผูบริหารของสถาบนัการศึกษาระดับนานาชาติดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน  ไดแก 

1. วันที่ 10-15 เมษายน 2558  เขารวมประชุมผูบริหารโรงเรียนชั้นนําของโลก “G20 Conference 
2015”  ณ Wellington College  สหราชอาณาจักร  

2. วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558  เขารวมกิจกรรมการเสนอโครงงานวทิยาศาสตร 
ของนักเรียนและการประชุมผูบริหารของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม ในงาน “The 5th Singapore 
International Science Challenge (SISC2015)” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 

3. วันที่ 13-19 สิงหาคม 2558  เขารวมกิจกรรมการเสนอโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนและ 
การประชุมผูบริหารของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม ในงาน “The 8th Korea Science Academy 
Science Fair 2015”  ณ Korea Science Academy of KAIST  สาธารณรัฐเกาหล ี

นอกจากนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ทุนแก ผูอํานวยการโรงเรียน เพือ่เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารโรงเรียน ในหลักสูตร “ Leaders in Education 
Programme International”  ณ National Institute of Education  สาธารณรัฐสงิคโปร  ระหวางวันที่ 27 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 

-  

หลักฐานประกอบการประเมิน 
รายละเอียดตามผลการดาํเนินงานขางตน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.2  ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดาํเนินงานของหนวยงาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน 

                     2. นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ 
โทรศัพท :  0-2849-7101 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2105, 2149 

คําอธิบาย : 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และบูรณาการ
เขากับดัชนีวัดความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยกําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนนิงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กําหนดองคประกอบที่คํานงึถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศเปนหลัก และเปนวิธีการ บริหารจัดการภายในองคกร ที่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิง่ที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่
ขององคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในองคกร เพื่อ
นําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอรรัปชัน และเกิด
การตอตานการทุจริตคอรรัปชนัทุกรูปแบบ  

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จงึถือเปนวัฒนธรรมขององคกรที่ใหความสําคัญกับการดําเนนิงานที่มี
ความโปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งผลการประเมินจะชวยใหมีขอมูลผลการดําเนินงานดานความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ ไดทราบถึงประเด็นตาง ๆ ทีน่ําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดําเนนิงาน เพื่อใหสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใหสูงยิ่งข้ึน จนกลายเปนหนวยงานที่มีวัฒนธรรม คุณธรรมอันเขมแข็งในการดําเนินงาน 
ซึ่งเกิดการยอมรับจากผูรับบริการ เจาหนาที่ขององคกร รวมถึงเปนแบบอยางของหนวยงานอ่ืนตอไป ประการอันสําคัญคือ 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานจะเปนกลไกในการปองกันการทจุริตทีจ่ะสงผลตอการจัดอันดบั
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชนัของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) โดยองคกรความโปรงใสนานาชาติใหมี
คะแนนเพิ่มข้ึน นําไปสูการจัดอันดับที่ดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง 

องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน มี ๕ องคประกอบ ไดแก ๑.ความโปรงใส 
(Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการและจากขอมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานขององคกร ๒.ความ
รับผิดชอบ (Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสยีในการรับบริการ ๓.การ
ทุจริตคอรรัปชัน (Corruption)ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ตอการใหบริการขององคกร ๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ของ
องคกร และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) บนพืน้ฐานของขอเท็จจริงในการดําเนนิงานของ
องคกร ๕.คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ขององคกรที่มีตอการ
ดําเนินงานขององคกร 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
-   

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ ๑ มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานต่ํามาก  
(คะแนน 0-19.99 คะแนน) 

เทากับ  ๑   คะแนน 

ระดับ ๒ มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานต่ํา  
(คะแนน 20-39.99 คะแนน) 

เทากับ  ๒   คะแนน 

ระดับ ๓ มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานปานกลาง  
(คะแนน 40-59.99 คะแนน) 

เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานสูง  
(คะแนน 60-79.99 คะแนน) 

เทากับ  ๔   คะแนน 

ระดับ ๕ มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานสูงมาก  
(คะแนน 80-100 คะแนน) 
 

เทากับ  ๕   คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 4.2  ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของหนวยงาน 

5 N/A - -  

  
 
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

คําชี้แจงและมาตรการการดําเนินงานตาง ๆ ปรากฏตามเอกสารและขอมูลการดําเนินงาน 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
คณะบุคคลและหนวยงานที่มสีวนผลักดนัใหโรงเรียนดําเนนิงานดวยความโปรงใส โดยตลอดมา อาท ิ

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
- สมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
- นักเรียนปจจุบนั 
- นักเรียนเกา 
- ครูและเจาหนาที ่
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณสงูเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- สถาบนัการศึกษาและหนวยงานดานการวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- 

 
 
 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
- 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.3  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล : นางมะลนิี  รักษมณ ี

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ  4227 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2107 

คําอธิบาย : 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เปนกิจกรรมที่โรงเรียนไดใหความสําคัญและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมา 

โดยแตละปโรงเรียนได จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
ชั้นยอดทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 0มาดําเนินการฝกอบรมที่โรงเรียน การสงบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมตามหนวยงานตาง ๆ การจัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึง 0การสงเสริมใหครู
และเจาหนาที่ไดไปนําผลงานในที่ประชุมวิชาการตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ  โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียน
ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเชนเดิม โดยเฉพาะทางดานการสงเสริมและสนับสนุนดานการทําวิจัยของ
บุคลากร  
 ตามคํารับรองการปฏิ 0บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 0  ประจําปงบประมาณ 2558  ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2558 การพัฒนาคุณภาพของครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยครูมีผลงานวิจัยทั้งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานการวิจัยในหองเรียน  รวมทั้งมีบทความทางวิชาการทีไ่ดรับการเผยแพรในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพในวารสารวชิาการ จาํนวน  14 ผลงาน ดังนี้ 

1. นางสาวเมษสวุัลย  พงษประมลู ไดเขารวมนําเสนองานวิจัยจาํนวน 1 ผลงาน ในการประชุมวิชาการ 
Waseda International Science and Engineering Symposium 2014  ณ Waseda University 
Honjo Senior High School ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗   

2. นางสาวศศินี  อังกานนท ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยจาํนวน ๒ ผลงาน ในการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 2014) 
“Moving Towards Innovation in Chemistry” เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

3. ดร. บัวหลวง  ฝายเยื่อ ไดรับการตีพิมพผลงานวิจัยรวมในวารสาร Scientia Horticulturae (2014) 
Volume ๑๗๘ หนา ๑๓๘ - ๑๔๔ 

4. ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ รวมกับ ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล และนกัศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสาร Science Asia ฉบับที่ 41 หนา 12 - 21 

5. ดร.สมพร บัวประทุม นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล นายพรชัย โกพฒัตา และ ดร.คมศิลป  โคตมลู  
เขารวมประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานจํานวน 4 ผลงาน ในงาน Siam Physics Congress (SPC2015) 
ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 

6. นายสทิธิโชค โสมอํ่า  เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานจํานวน 1 ผลงาน ในการประชุมวิชาการ
คณิตศาสตร ประจาํป 2558 คร้ังที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 

7. ดร.บัวหลวง ฝายเยื่อ และนางสมฤทัย แกวบุญ เขารวมประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานจํานวน 1 ผลงาน 
ในการประชุมวชิาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร กรุงเทพ ฯ  
เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 

8. ดร.อุษา จีนเจนกิจ และน.ส.จตภุรณ สวัสดิ์รักษา เขารวมประชมุวิชาการและนาํเสนอผลงานจํานวน  
2 ผลงานในการประชุมวชิาการ The Third International Conference for Science Educators and 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

Teachers 2015 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
9. ดร.คมศิลป โคตมูล นาํเสนอผลงานภาคบรรยายจาํนวน 1 ผลงาน ในสวน Teacher sharing งาน Korea 

Science Academy Science Fair 2015 (KSASF2015) เมื่อวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหล ี

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน

การวิจัยในหองเรียน รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 8 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๑   คะแนน 

ระดับ ๒ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน
การวิจัยในหองเรียน รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 9 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๒   คะแนน 

ระดับ ๓ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน
การวิจัยในหองเรียน รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 10 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน
การวิจัยในหองเรียน รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 11 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๔   คะแนน 

ระดับ ๕ ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดาน
การวิจัยในหองเรียน รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการไมนอยกวา 12 เร่ืองตอป 

เทากับ  ๕   คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 4.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพของครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500  

       

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

1. โรงเรียนจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนตามทีค่ณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลเสนอ 

2. โรงเรียนดําเนนิการตามโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทําวิจัย เพื่อดําเนินการสงเสริมการทําวิจัยใหกับบุคลากร 
4. งานบุคคลติดตามผลการดําเนนิงาน เพื่อประมวลผลขอมูลใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนสงเสริมและสนบัสนุนใหครูของโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทาํวิจัยและการพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและประสบการณทันตอวิชาการที่เปลีย่นแปลง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ครูของโรงเรียนมีภารกิจการสอนและงานบริการวิชาการ จึงทาํใหมีเวลาในการทํางานวิจยันอย 

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.3 :  
4.3.1 เอกสารแนบ ผลสําเร็จทางวิชาการจากการพัฒนาครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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