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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกับประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพ่ือใหการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ข้ึน โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในคํารับรองฯ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐาน
ในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประกอบดวย มิติตางๆ 4 ดาน รวม 12 ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตัวช้ีวัด น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 5 60 
2. ดานคุณภาพการใหบริการ 1 10 
3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4 15 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 2 15 

รวม 12 100 
 

 ขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด ซ่ึงเปนหลักฐานอางอิง โรงเรียนได
จัดแยกไวตางหาก  
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนท้ังในสวนท่ีโรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนสําหรับองคกรและคณะบุคคลภายนอกท่ีจะ
ใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
            ตุลาคม  2559 
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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 รัฐบาลมีนโยบายที่จะให เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่มี
ลักษณะพิเศษอันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมี
โรงเรียนวิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยาง
เขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเปนการ
เตรียมข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสราง
นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนมีการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั ้งเปนโรงเรียน
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) มีความรอบรูและความเขาใจอยางลึกซ้ึงในหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
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  
 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหสามารถเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน ท่ีมีความ
ซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนผูนํา และมุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ       
 

6.  พันธกิจ 
(1) พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ  
(2) พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ 

(3) สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

(4) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ชวง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ก.ย. 59

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)

1.1 (20)

1.1.1 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความ

ถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)

คะแนน 5 x-1 
(44.34)

x-0.5 
(44.84)

x 
(x=45.34)

x+0.5 
(45.84)

x+1 
(46.34)

41.80 1.0000 0.0500

1.1.2 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความ

ถนัดทั่วไป(GAT)

คะแนน 5 x-1 

(34.6)

x-0.5 
(35.10)

x  
(x=35.6)

x+0.5 

(36.1)

x+1 

(36.6)

35.55 2.9000 0.1450

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการระดับ

นานาชาติ SAT

คะแนน 10 728.00 729.50 731.00 732.50 734.00 766.47 5.0000 0.5000

1.2 (10)
1.2.1 จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน คน 7 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 9.00 3.0000 0.2100

1.2.2 รางวัลจากการแขงขัน คะแนน 3 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 11.00 1.0000 0.0300

1.3 รอยละ 10 57.40 60.40 63.40 66.40 69.40 67.86 4.4866 0.4486

1.4 (15)

1.4.1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ

ในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร-ประยุกตและเทคโนโลยี

รอยละ 5 96.67 
(232/240)

97.08 
(233/240)

97.50  
234/240)

97.90  
235/240)

98.33  
236/240)

99.59 5.0000 0.2500

1.4.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ

ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน

รอยละ 10 8 9 10 11 12 11.57 4.5700 0.4570

1.5 โครงงาน 5 9 10 11 12 13 15.00 5.0000 0.2500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (10)

2.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000

(15)

3.1 รอยละ 3 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 0.1500

3.2 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000

3.3 รอยละ 2 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0800

3.4 รอยละ 8 60 70 80 90 100 100.00 5.0000 0.4000

รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษา

ตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ

ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวิชาการ

วิชาชีพและทางวิชาการระดับนานาชาติ

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดําเนินงาน

รอยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตาม

แผนงาน

รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการ

คัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี ใน

มหาวิทยาลัยชั้นนํา 5๐ ลําดับแรกของโลกสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน

ทุนที่ไปเรียนตอตางประเทศทั้งหมด

จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดับนานาชาติ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 3 -

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

1

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

การประหยัดน้ํา

ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ

และพัฒนาการใหบริการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ) 5

เกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
42 3

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



                          

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ก.ย. 59

(15)

4.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 *N/A  -  -

4.2 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

**น้ําหนักรวม 90 3.8206
4.5000

ผลคะแนน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

* N/A ตัวชี้วัดที่  4.1  เปนตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนดและดําเนินการประเมินเอง

** น้ําหนักรวมไมนับตัวชี้วัดที่  4.1 คาน้ําหนักรอยละ 10

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

คาคะแนนเต็ม

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ :

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ)

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

4 5

   คาคะแนนที่ได

เกณฑการใหคะแนน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ผลการดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับ

ดูแลกิจการ

1 2 3

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 4.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

                                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 5 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานความถนัดทางวชิาการ วชิาชีพและทาง 
                    วิชาการระดบันานาชาต ิ 
1.1.1 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2)  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

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

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

หมายถึง ผลการสอบความรูที่เปนพืน้ฐานที่จะเรียนตอในวิชาชพีกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชพีทางวิทยาศาสตรในระดบั
มหาวิทยาลยัใหประสบความสาํเร็จ  โดยไดสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียนสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
6  ปการศึกษา  2558  ระหวางวันที่  29  ตุลาคม – 1  พฤศจิกายน  2558  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาต ิ องคการมหาชน  (สทศ.)    โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบดวย ๒ สวน คือ เนื้อหาที่จําเปนในการ
เรียนในสาขาที่เก่ียวของ และวดัศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวชิาชีพหรือวิชาการดานวทิยาศาสตร   

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2559 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากสวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2) ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งเปนโรงเรียนชัน้นาํ 7 โรงเรียน   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (PAT2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2555  

 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 159.10 24.38 234.00 102.00 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 114.23 24.65 231.00 48.00 
 ผลตางคะแนน 44.87    
 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (PAT2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ปการศึกษา 2556 
 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 152.31 23.58 204.00 87.00 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 116.35 25.78 237.00 3.00 
 ผลตางคะแนน 35.96    
 
 
 
 

  
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน - 6 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (PAT2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2557 

 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 175.43 24.17 225.00 105.00 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 120.25 29.32 237.00 18.00 
 ผลตางคะแนน 55.18    
 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (PAT2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ปการศึกษา 2558 
 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 145.00 24.91 213.00 78.00 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 103.20 25.94 228.00 12.00 
 ผลตางคะแนน 41.80    
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  เขาสอบ  PAT2  จํานวน  
226  คน  จาก  242  คน 
โดยคาเฉลี่ยคะแนน  PAT2  เทากับ  145.00  คะแนน  และ S.D.  เทากับ  24.91 
คะแนนสงูสุดเทากับ  213.00 คะแนน   (เต็ม  300  คะแนน)  คะแนนต่ําสุดเทากับ  78.00  คะแนน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558  ของโรงเรียนชั้นนํา  7  โรงเรียน  ประกอบดวย  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  โรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาสอบ  
PAT2  รวม  2,928  คน   
โดยคาเฉลี่ยคะแนน  PAT2  ของทั้ง 7 โรงเรียน  เทากับ  103.20  คะแนน  และ S.D.  เทากับ  25.94 
คะแนนสูงสุดเทากับ  228.00 คะแนน   (เต็ม  300  คะแนน)  คะแนนต่ําสุดเทากับ  12.00 คะแนน 
 

ทั้งน้ี  คะแนนขางตนคํานวณโดยฝายวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จากฐานขอมูลรายบุคคลที่
ไดรับจากสทศ.   

- คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียน
อ่ืน  ๆ ในปการศึกษา  2555- 2557  (การทดสอบคร้ังที่  1/2556,  การทดสอบคร้ังที่  1/2557,  และ
การทดสอบคร้ังที่  1/2558)  เทากับ  45.34 (X) 

- คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียน
อ่ืน  ๆ ในปการศึกษา  2558  (การทดสอบคร้ังที่  1/2559)  เทากับ  41.80 

 
 
 

  
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ความคิดเห็นองคการมหาชน : 
ในการเจรจาตัวชี้วัดกับก.พ.ร. นั้น  เปนปแรกที่โรงเรียนใชสวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนดัทาง

วิทยาศาสตร (PAT2) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเทียบกับโรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียนเปนตัวชี้วัด  ซึ่งในการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในวันที่มีการเจรจานั้น  โรงเรียนและ ก.พ.ร.ยังไมมีขอมูลพื้นฐานที่จะใชในการกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ในเบื้องตนจึงใชสวนตางของคะแนนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อกําหนดเกณฑการให
คะแนนคา 3  

จากการคํานวณผลคะแนนพบวา  สวนตางของคะแนนเฉลี่ยในแตละปแตกตางกันมาก (สวนตางคาเฉลี่ยป 55 
เทากับ 44.87 , ป 56 เทากับ 35.96, ป 57 เทากับ 55.18 ) และเมื่อใชสวนตางของคะแนนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป  
ซึ่งมีความแตกตางของขอมูลมาก  แมนํามาหาคาเฉลี่ยแลว ก็ไมควรนํามาเปนคามาตรฐานได  

นอกจากนี้ แบบทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ทีน่ําผลคะแนนมาใชกําหนด  ไมใชขอสอบ
มาตรฐาน (Standard test)  สงผลตอคาคะแนนเฉลี่ย สังเกตุไดจากความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ  
และคาคะแนนเฉลี่ยของ รร.มหิดลวิทยานุสรณ ( 6 ปยอนหลัง)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ป 2557 กับ ป 2558 ซึ่งแตกตาง
กันถึง 17.57 คะแนน ดังนี ้

 
ป

การศึกษา 
ประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

X S.D. X S.D. 
ป 2553 87.17 22.57 149.12 27.10 

ป 2554 93.75 21.66 147.65 22.07 

ป 2555 86.20 18.17 159.10 24.38 

ป 2556 89.84 18.15 152.31 23.58 

ป 2557 86.72 20.06 175.43 24.17 

ป 2558 76.18 17.76 145.00 24.91 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร (PAT2)  

เปน x-1   คะแนน (x=44.34) 
 2 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร (PAT2)  

เปน x-0.5 คะแนน (x=44.84)          
 3 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร (PAT2)  

เปน    x  คะแนน (x=45.34) 
 4 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร (PAT2)  

เปน x+1 คะแนน (x=45.84) 
 5 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร (PAT2)  

เปน x+0.5คะแนน (x=46.34) 
 
 

  
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน - 8 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เงื่อนไข :  
- เทียบคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืนๆ ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- X = คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในปการศึกษา 
2555-2557  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง   คือ หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาที่

เขมขนและลึกซึ้ง  ตอบสนองกับศักยภาพและความถนัดของนกัเรียน  รวมทั้งเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ  Active  Teaching  ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เชน  Inquiry-based  Learning และ  
Problem  Based  Learning  เปนตน 

2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 
3. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียง และมี

ประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา  ซึ่งครูผูสอนและนักเรียนสามารถขอรับคําปรึกษาในดานการเรียนการสอนได 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ  PAT2  ในแตละปการศึกษาที่จัดทําโดย  สทศ.  ไมเทากัน 
2. จํานวนผูเขาสอบในแตละปการศึกษาไมเทากัน  เปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  เนือ่งจากนักเรียนแต

ละโรงเรียนมีสทิธิสมัครสอบ  PAT2  ไดตามความตั้งใจดวยตนเอง 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 :  
    1.1.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ปการศึกษา 2555-2558 
 

 

  
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.1 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความถนัดทางวิทยาศาสตร  (PAT 2)  

5 41.80 1.00 0.0500 

 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑.1 ผลการทดสอบโดยเฉลีย่ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ดานความถนดัทางวชิาการ วชิาชีพและ 
ทางวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.1.2 สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป (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.) ไดจัดสอบวัดศักยภาพในการเรียนตอระดับ
มหาวิทยาลัยของนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ระหวางวันที่  29 ตุลาคมถึง  1  
พฤศจิกายน  2558     

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากสวนตางคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (GAT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2555 

 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 259.39 24.09 295.00 180.50 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 219.51 48.84 297.50 15.00 
 ผลตางคะแนน 39.88    
 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (GAT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ปการศึกษา 2556 
 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 255.27 21.26 297.50 191.00 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 229.24 38.11 300.00 29.19 
 ผลตางคะแนน 26.03    
 

 
 
 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (GAT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2557 

 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 269.84 16.78 297.50 127.50 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 228.96 44.02 300.00 11.25 
 ผลตางคะแนน 40.88    
 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความทางวิทยาศาสตร (GAT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ปการศึกษา 2558 
 

ที่ โรงเรียน คาเฉลี่ย S.D. 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 242.95 29.75 290.00 115.91 
2 โรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียน 207.40 46.18 297.50 15.00 
 ผลตางคะแนน 35.55    

 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  เขาสอบ  GAT จํานวน  

235  คน  จาก  242  คน 
โดยคาเฉลี่ยคะแนน  GAT  เทากับ  242.95  คะแนน  และ S.D.  เทากับ  29.75 
คะแนนสงูสุดเทากับ  290.00 คะแนน   (เต็ม  300  คะแนน)  คะแนนต่ําสุดเทากับ  115.91  คะแนน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2558  ของโรงเรียนชั้นนํา  7  โรงเรียน  ประกอบดวย  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  โรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาสอบ  
GAT  รวม  4571  คน   
โดยคาเฉลี่ยคะแนน  GAT  ของทั้ง 7 โรงเรียน  เทากับ  207.40  คะแนน  และ S.D.  เทากับ  46.18 
คะแนนสูงสุดเทากับ  297.50  คะแนน   (เต็ม  300  คะแนน)  คะแนนต่ําสุดเทากับ  15.00 คะแนน 

 
          ท้ังน้ี คะแนนขางตนคํานวณโดยฝายวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จากฐานขอมูลรายบุคคลท่ีไดรับจากสทศ.   

- คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ในปการศึกษา  2555- 2557  (การทดสอบคร้ังที่  1/2556,  การทดสอบคร้ังที่  1/2557  และการ
ทดสอบคร้ังที่  1/2558)  เทากับ  35.60 (X) 

- คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ในปการศึกษา  2558  (การทดสอบคร้ังที่  1/2559)  เทากับ  35.55 

 
 
 
 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน   - 11 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

ความคิดเห็นองคการมหาชน : 
ในการเจรจาตัวชี้วัดกับก.พ.ร. นั้น  เปนปแรกที่โรงเรียนใชสวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป 

(GAT) ของ รร.มหิดลวิทยานสุรณเทียบกับโรงเรียนชั้นนํา 7 โรงเรียนเปนตัวชี้วัด  ซึ่งในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดในวนัที่มีการเจรจานั้น  โรงเรียนและ ก.พ.ร.ยังไมมีขอมูลพื้นฐานที่จะใชในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ใน
เบื้องตนจึงใชสวนตางของคะแนนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป แลวนาํมาหาคาเฉลี่ยเพื่อกําหนดเกณฑการใหคะแนนคา 3  

จากการคํานวณผลคะแนนพบวา  สวนตางของคะแนนเฉลี่ยในแตละปแตกตางกันมาก (สวนตางคาเฉลี่ยป 55 
เทากับ 39.88 , ป 56 เทากับ 26.03, ป 57 เทากับ 40.88 ) และเมื่อใชสวนตางของคะแนนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป  
ซึ่งมีความแตกตางของขอมูลมาก   แมนํามาหาคาเฉลี่ยแลว ก็ไมควรนํามาเปนคามาตรฐานได  
นอกจากนี้ แบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ทีน่ําผลคะแนนมาใชกําหนด  ไมใชขอสอบมาตรฐาน (Standard test) 
สงผลตอคาคะแนนเฉลี่ย สังเกตไุดจากความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ  และคาคะแนนเฉลี่ยของ  
รร.มหิดลวิทยานุสรณ ( 6 ปยอนหลัง)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ป 2554 กับ ป 2555 ซึ่งแตกตางกันถึง 57.6 คะแนน ดังนี ้
 

ปการศึกษา ประเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
X S.D. X S.D. 

ป 2553 130.81 58.30 230.45 28.27 

ป 2554 171.90 48.04 248.39 20.53 

ป 2555 114.30 60.63 259.39 24.09 

ป 2556 143.58 61.60 255.27 21.26 

ป 2557 131.97 63.81 269.84 16.78 

ป 2558 115.66 58.73 242.95 29.75 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

 1  คะแนน  เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
เปน x-1   คะแนน (x=34.60) 

 2 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
เปน x-0.5 คะแนน (x=35.10) 

 3 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
เปน    x   คะแนน (x=35.60) 

 4 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
เปน x+1   คะแนน (x=36.10) 

 5 คะแนน   เมื่อสวนตางของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  
เปน x+0.5 คะแนน (x=36.60) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ ๑๒ เดือน 

เงื่อนไข :  
- เทียบคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืนๆ ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- X = คาเฉลี่ยของสวนตางคะแนนของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในปการศึกษา 
2555-2557  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง   คือ หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พทุธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาที่

เขมขนและลึกซึ้ง  ตอบสนองกับศักยภาพและความถนัดของนกัเรียน  รวมทั้งเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ  Active  Teaching  ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เชน  Inquiry-based  Learning และ  
Problem  Based  Learning  เปนตน 

2. โรงเรียนไดพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและสมบูรณทุกดาน 
3. โรงเรียนไดดาํเนินการเปดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร-ศุกร เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อใหคําปรึกษากับ

นักเรียนดานการเรียนการสอน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาํสาขาวิชา โดยเปนผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสียง และมี

ประสบการณสูงในแตละสาขาวชิา  ซึ่งครูผูสอนและนักเรียนสามารถขอรับคําปรึกษาในดานการเรียนการสอนได 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ  GAT  ในแตละปการศึกษาที่จัดทาํโดย  สทศ.  ไมเทากัน 
2. จํานวนผูเขาสอบในแตละปการศึกษาไมเทากัน  เปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  เนือ่งจากนักเรียนแต

ละโรงเรียนมีสทิธิสมัครสอบ  GAT  ไดตามความตัง้ใจดวยตนเอง 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 :  

1.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  
ปการศึกษา 2555-2558 

 
 

 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.2  สวนตางคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) 

5 35.55 2.9000 0.1450 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 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 Subject Tests เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาและวิชาการระดบันานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ในสหรัฐอเมริกา ใชประกอบการพิจารณารับนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตร
นานาชาติที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร และประเทศไทย  
            การสอบ SAT Subject Tests เปนการสอบวัดผลทางวิชาการแยกเปนแตละรายวิชา โดยผูสอบจะสามารถเลือก
สอบวิชาที่ตนเองมีความสนใจหรือแสดงถึงความสามารถอันโดนเดนของตนเองในรายวิชานั้นๆ เพื่อใชผลคะแนนประกอบการ
ยื่นเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยทั่วไปไดกําหนดให SAT Subject Tests เปนตัวชี้วัดความพรอมของนักเรียน ในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา และนําไปใชในการพิจารณาใหเขาเรียนตามระดับความสามารถของแตละบุคคล หรือไดรับการยกเวน
การเขาเรียนวิชาพื้นฐานในชั้นปแรก 

โดยเนื้อหาของ SAT Subject Tests นั้นครอบคลุมความรูพื้นฐานในแตละรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาในการสอบแตละวิชา 1 ชั่วโมง ขอสอบมีทั้งสิ้น จํานวน 20 วิชา จาก 5 สาขาวิชาหลัก คือ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางๆ โดยแตละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน  

การนําขอสอบ Mock SAT Subject Tests มาทําการทดสอบกับนักเรียนของโรงเรียน สามารถนําผลจากการสอบ
เปนตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาและวิชาการไดเชนเดียว กับ SAT Subject Tests   

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2559 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชีว้ดันี้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดบันานาชาติ SAT Subject 
Tests วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปการศึกษา 2559  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดประสานงานไปยัง Top Scholars ซึ่งเปนสมาชิกของ 
Overseas Association for College Admission Counseling (OACAC) และเปนหนวยงานที่ไดรับอนุญาตในการสอบ
วัดระดับความสามารถทางวิชาการจาก College Board สําหรับนักเรียนในประเทศไทย โดย Top Scholars ใหการ
สนับสนุนในการจัดหาขอสอบ Mock SAT Subject Tests ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดสอบ ตลอดจนตรวจขอสอบ และแจงผลสอบ
ใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบรายบุคคล ไดดวยตนเอง โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

            โรงเรียนไดจัดการสอบ Mock SAT Subject Tests วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สาํหรับนักเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใหนักเรียนเลือกวิชาที่สนใจสอบตามความสมัครใจ

กําหนดวิชาละไมนอยกวา 80 คน และไดดําเนนิการสอบเสร็จสิ้นทุกวิชาในเดือนสงิหาคม 2559 ผลปรากฎวาคะแนน

เฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดบันานาชาติ SAT Subject Tests วิชาคณติศาสตร ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ เปน 766. 47 คะแนน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

สําหรับแนวทางการสอบวัดความสามารถเทียบกับสากล ในปงบประมาณ 2560 นั้น ทางโรงเรียนไดนาํ
ประเด็นนี้หารือในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 
ความคิดเห็นองคการมหาชน : 

ในการเจรจาตัวชี้วัด “คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาต ิSAT” กับ ก.พ.ร. นั้น 
คณะผูเจรจาในสวนของโรงเรียนมีความเห็นแยงวา การใชผลการสอบ SAT Practice Test ของ Overseas Association for 
College Admission Counseling (OACAC) ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนไมเหมาะสม เพราะผลการสอบไมได
ข้ึนอยูกับความรู ความสามารถของนักเรียนประการเดียว แตข้ึนอยูกับความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 
และความตั้งใจในการสอบของนักเรียน เพราะ SAT เปนผลการสอบที่ใชสําหรับเรียนตอในมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะไมใชเปาหมายของนักเรียน นักเรียนสวนใหญตองการเรียนตอทางแพทยและเรียนตอในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งไมใช SAT 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 728 คะแนน 

 2 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 729.50 คะแนน 

 3 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 731 คะแนน 

 4 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 732.50 คะแนน 

 5 คะแนน   เมื่อคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวชิาการระดับนานาชาติ SAT ของนักเรียน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 734 คะแนนและมีแนวทางการสอบวัดความสามารถเทียบ 
กับสากล 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข :  

๑. กําหนดใหนักเรียนที่เขาสอบตองไมนอยกวา 1 ใน 3 ของนักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 
๒. แนวทางการสอบวัดความสามารถเทียบกับสากลตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๓. วัดคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดบันานาชาติ SAT เฉพาะวชิาคณิตศาสตร 

 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการระดับนานาชาติ (SAT)  

10 766.47 5.0000 0.50000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
๑. โรงเรียนประสานงานเบื้องตนไปยัง Top Scholars เร่ืองแนวทางการสอบ และการจัดหาขอสอบ 
๒. โรงเรียนจะจัดสอบในรายวชิาคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส และชีววทิยา กําหนดใหสอบวชิาละไมนอยกวา 80 คน 

โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความพรอมทางวชิาการและภาษาอังกฤษ รวมถึงนักเรียนที่มีความสนใจ
ศึกษาตอตางประเทศ มีสิทธิ์ในการสมัครสอบกอน 

๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานทีเ่ก่ียวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดสอบ กําหนดวันสอบ              
การตรวจขอสอบ และการรายงานผล 

๔. โรงเรียนกําหนดวันสอบทุกรายวิชา 
๕. โรงเรียนมอบหมายใหแตละสาขาวิชา ดําเนนิการจัดสอบในชวงเดือนกรกฎาคม 2559  ตรวจขอสอบ และ

รายงานผลคะแนน ภายในเดือนกันยายน 2559 
๖. จากนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 102 คนที่เขาสอบวชิาคณิตศาสตร นักเรียนไดคะแนนสงูสุด 800 

คะแนน ต่าํสุด 600 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยเทากับ 766.47 จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน 
๗. โรงเรียนแจงผลคะแนนใหนักเรียนทราบเปนรายบุคคล และรายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชีว้ัดตอไป  
๘. คะแนนเฉลี่ยทุกวชิาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทัว่ไป โดย

เปรียบเทียบตามรายงาน “SAT Subject Tests Percentile Ranks” ประจําป ค.ศ. 2015 โดย College 
Board สหรัฐอเมริกา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการสอบ SAT Subject Tests 
2. นักเรียนใหความสนใจและมีความกระตือรือรนในการสอบ เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหสอบตามความ    

สมัครใจ โดยไมมีคาใชจาย และไดทราบผลสอบสาํหรับเปนแนวทางในการพฒันาตนเองทั้งดานภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

3.  โรงเรียนมีคณะผูบริหารและทีป่รึกษาประจาํสาขาวชิา เปนผูใหคําแนะนาํและชี้แนะแนวทางใหการดําเนินงาน
ตามหลักสูตรใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปที่ 4 เนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบ
ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  

2. นักเรียนไมเคยมีประสบการณในการสอบ SAT มากอน นักเรียนหลายคนจึงไมคุนเคยและขาดทักษะในการทาํ
ขอสอบลักษณะนี ้

3. ขอสอบมีเงื่อนไขในกรณีที่ตอบผิดจะถูกหักคะแนน ในการสอบคร้ังนี้ นักเรียนจํานวนหนึง่พยายามทําขอสอบให
ครบทั้งหมด และถูกหักคะแนนเมื่อตอบผิดจึงสงผลใหคะแนนลดลง 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.3 :  
1.1.3.1 รายงานผลคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวดัความสามารถทางวิชาการระดบันานาชาติ SAT Subject Tests ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในรายวิชาตางๆ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การแขงขันโอลมิปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
1.2.1 จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน  
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนธิิกานต  คิมอ๋ิง ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวสริิหทัย  ศรีขวัญใจ 
                      2. นางสาวอารีย  สักยิ้ม 

โทรศัพท :  0-2849-7249 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4228, 4243 

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. คายคร้ังที่ 1 ประมาณเดือนตุลาคม  นักเรียนที่
ผานการคัดเลือกจากคายคร้ังที่ 1 จะเขาอบรมคายคร้ังที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน และคัดเลือกนักเรียนเปน
ผูแทนศูนย สอวน. สาขาวชิาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ  
ในการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ ที่จดัการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอวน. จะหมุนเวียนเปน
เจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปก
วิชาการระหวางประเทศตอไป  โดยเฉพาะสาขาวชิาฟสิกสมีการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศมีการแขงขัน
นานาชาติระดบัทวปีเอเชีย และระดับระหวางประเทศ   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเขารวมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
โอลิมปกระหวางประเทศ ที่จัดโดยมูลนิธิ สอวน. ซึ่งโรงเรียนไดจดัโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่สนใจเพื่อเขา
รวมการแขงขันคัดเลือกรอบที่ 1 รอบที่ 2 และอบรมเขมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป 
และเขารวมโครงการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ที่จัดโดยมูลนิธิ สอวน.  
ซึ่งโรงเรียนจัดเตรียมความพรอมและคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนโรงเรียน จํานวน 10 คน เพื่อเขารวมการสอบแขงขัน
คัดเลือกรอบที่ 1 และอบรมเขมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป   

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 
สาขาวิชาเคมี จํานวน  ๔ คน  สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน  ๔ คน    สาขาวิชาคอมพิวเตอร   จํานวน 4 คน  สาขาวิชาฟสิกส 
มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย จํานวน ๘ คน และระดับระหวางประเทศ จํานวน 5 คน สาขาวชิาดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน สาขาวชิาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จํานวน 4 คน และสาขาวชิาภูมิศาสตร  จํานวน 4 
คน รวมจาํนวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทัง้สิ้น ๔๔ คน 

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่เขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2559 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน

โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2559 จํานวน ๙ คน  จากการแขงขันใน 7  สาขา ไดแกสาขาคณิตศาสตร 
ฟสิกส ชีววทิยา คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ และสาขาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร ดังนี ้

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

พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
แขงขันระหวางวันท่ี ๖ - 16 กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญเงิน 

๒ นางสาวธิษณาพร มุงมีพฤทธ์ิ ฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  เมือง ซูริก  
ประเทศสวิตเซอรแลนด  
แขงขันระหวางวันท่ี 11 - 17 กรกฏาคม 2559 

เหรียญเงิน 

๓ นายภูรินท อารยีสวางกิจ 

 

ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
แขงขันระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๔  กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญเงิน 

๔ นางสาวปณฑนรี บุญยืน ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๗ – ๒๔  กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๕ นายนนทกฤษ ไชยวงศ 

 

คอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซีย  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๖ สงิหาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๖ นายปยวัฒน อานันทคุณ คอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซีย  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๖ สงิหาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๗ นายภมูิธวัช   วชิราพรพฤฒ ภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงปกก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน   
แขงขันระหวางวันท่ี  16-22 สิงหาคม 2559  

เหรียญทองแดง 

๘ นายธนาตย เหมาะสุวรรณ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลมิปกระหวางประเทศ  
ณ เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุน 
แขงขันระหวางวันท่ี   20-27 สิงหาคม  2559  

เหรียญทองแดง 

๙ นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรโอลมิปกระหวาง
ประเทศ ณ เมืองบูบันเนสซวาร ประเทศอินเดีย  
แขงขันระหวางวันท่ี   9-19 ธันวาคม 2559   

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

                ระดับนานาชาต ิจาํนวน 7 คน 
 2 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

                ระดับนานาชาติจาํนวน 8 คน                 
 3 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

                ระดับนานาชาติจาํนวน 9 คน  
 4 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

                ระดับนานาชาติจาํนวน 10 คน 
 5 คะแนน   เมื่อนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 

                ระดับนานาชาติจาํนวน 11 คน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนทีจ่ะไดรับ ในการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ  

ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ  สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนองคประธาน  และโครงการโอลิมปกวชิาการของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (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. เพื่อเขารวมการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบัชาติ  
2.6 จัดเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ  

กอนเขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศตอไป 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

 

 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.2.1  จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขัน 7 ๙  3.0000    0.2100 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนนิงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู 

ประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี ในการทีช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนักเรียน สอวน.  
ในสาขาวชิาตาง ๆ หลังจากที่ครูแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรมใหนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักประจําอยูในหอพักของโรงเรียน  จึงสะดวกในการจัดการอบรม  
ทําใหไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มีความมุงมั่นและใหความสนใจ อีกทั้งผูปกครองยังใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเปนตัวแทนประเทศไทยทําใหนักเรียนเกิดความเครียดสูง บางคนยงัขาดการฝกวิธีควบคุมจิตใจและระงบั

ความเครียดดวยตนเอง 
2. เนื่องดวยนักเรียนมีเวลาจาํกัดและจําเปนตองทาํกิจกรรมอยางอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

จึงมีสวนทําใหประสทิธิภาพในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ นอยลง  
3. นักเรียนบางสวนสละสิทธิ์ในการเขาคายฝกอบรมในโครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ เนื่องจากเวลาในการสอบคัดเลือกในคาย สสวท. ตรงกับเวลาทีไ่ปรายงาน
ตัวเพื่อรับทุนศึกษาตอในตางประเทศ หรือการศึกษาตอเขามหาวิทยาลัย 

4. การสงเสริมใหสังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณคาของความสําเร็จในโอลิมปกวชิาการ ยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2.1 :  
1.2.1.1 รายงานผลการปฏิบัตงิาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 กิจกรรมโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ 
1.2.1.2 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก

ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส ชวีวิทยา 
คอมพิวเตอร ฟสิกส(ระดับทวีปเอเชีย) ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕9  

1.2.1.3 ประกาศมูลนิธิ สอวน. เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย จํานวน 3 ฉบับ  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  การแขงขันโอลมิปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
1.2.2 รางวัลจากการแขงขัน  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนิธิกานต  คิมอ๋ิง ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวสริิหทัย  ศรีขวัญใจ 

                      2. นางสาวอารีย  สักยิ้ม 
โทรศัพท :  0-2849-7249 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4228, 4243 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ

ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร หรือดาราศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  หรือภูมิศาสตร ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง 

การเขารวมโครงการเปนวธิีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณเปนศูนยโอลิมปกวชิาการ สอวน. จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี  ชีววิทยา  
ฟสิกส คอมพิวเตอร และดาราศาสตร จัดใหมีการอบรมนักเรียน  สอวน. คายคร้ังที่ 1 ประมาณเดือนตุลาคม  นักเรียนที่
ผานการคัดเลือกจากคายคร้ังที่ 1 จะเขาอบรมคายคร้ังที่ 2 ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน และคัดเลือกนักเรียนเปน
ผูแทนศูนย สอวน. สาขาวชิาละ 6 คน เพื่อเขารวมการแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ  
ในการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับชาติ ที่จดัการแขงขัน โดย มูลนิธิ สอวน. ซึ่งแตละศูนย สอวน. จะหมุนเวียนเปน
เจาภาพในแตละป และคัดเลือกนักเรียนเขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปก
วิชาการระหวางประเทศตอไป  สําหรับการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศของสาขาวชิาฟสิกสมีการแขงขัน
นานาชาติระดบัทวปีเอเชีย และระดับระหวางประเทศ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเขารวมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
โอลิมปกระหวางประเทศ ที่จัดโดยมูลนิธิ สอวน. ซึ่งโรงเรียนไดจดัโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่สนใจเพื่อเขา
รวมการแขงขันคัดเลือกรอบที่ 1 รอบที่ 2 และอบรมเขมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป 
และเขารวมโครงการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ที่จัดโดยมูลนิธิ สอวน.  
ซึ่งโรงเรียนจัดเตรียมความพรอมและคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนโรงเรียน จํานวน 10 คน เพื่อเขารวมการสอบแขงขัน
คัดเลือกรอบที่ 1 และอบรมเขมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยตอไป   

โดยจํานวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน  6 คน 
สาขาวิชาเคมี จํานวน  ๔ คน  สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน  ๔ คน    สาขาวิชาคอมพิวเตอร   จํานวน 4 คน  สาขาวิชาฟสิกส 
มีการแขงขันนานาชาติระดับทวีปเอเชีย จํานวน ๘ คน และระดับระหวางประเทศ จํานวน 5 คน สาขาวชิาดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตร  จํานวน 5 คน สาขาวชิาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ  จํานวน 4 คน และสาขาวิชาภูมิศาสตร  จํานวน 4 
คน รวมจาํนวนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ทัง้สิ้น ๔๔ คน 

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบันานาชาต ิ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 25๕๙ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
จากการไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2559 จํานวน ๙ 
คน ใน ๗ สาขาวิชา  ผลการแขงขันปรากฎวาไดรับเหรียญรางวลัเปน 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง  ดังนัน้ทําให
คะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดับนานาชาตขิองนักเรียนของโรงเรียน เทากับ 11 
คะแนน สวนสาขาวชิาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร อยูระหวางการดําเนินการ   
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

รายละเอียดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ประจําป 2559 ของแตละสาขาวชิา มีดังนี ้
 

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

พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
แขงขันระหวางวันท่ี ๖ - 16 กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญเงิน 

๒ นางสาวธิษณาพร มุงมีพฤทธ์ิ ฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ  เมือง ซูริก  
ประเทศสวิตเซอรแลนด  
แขงขันระหวางวันท่ี 11 - 17 กรกฏาคม 2559 

เหรียญเงิน 

๓ นายภูรินท อารยีสวางกิจ 

 

ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
แขงขันระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๔  กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญเงิน 

๔ นางสาวปณฑนรี บุญยืน ชีววิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๗ – ๒๔  กรกฎาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๕ นายนนทกฤษ ไชยวงศ 

 

คอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซีย  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๖ สงิหาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๖ นายปยวัฒน อานันทคุณ คอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซีย  
แขงขันระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๖ สงิหาคม 255๙ 

เหรียญทองแดง 

๗ นายภมูิธวัช   วชิราพรพฤฒ ภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ณ กรุงปกก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน   
แขงขันระหวางวันท่ี  16-22 สิงหาคม 2559  

เหรียญทองแดง 

๘ นายธนาตย เหมาะสุวรรณ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลมิปกระหวางประเทศ  
ณ เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุน 
แขงขันระหวางวันท่ี   20-27 สิงหาคม  2559  

เหรียญทองแดง 

๙ นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรโอลมิปกระหวาง
ประเทศ ณ เมืองบูบันเนสซวาร ประเทศอินเดีย  
แขงขันระหวางวันท่ี   9-19 ธันวาคม 2559   

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

ความคิดเห็นองคการมหาชน : 
ในการเจรจากับก.พ.ร. ในตัวชี้วดัเร่ืองรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาตินัน้  คณะผูเจรจา

ในสวนของโรงเรียนมีความเห็นแยงวา โรงเรียนไมไดมีเปาหมายหลักในการไดรางวลัหรือการเขารวมการแขงขันโอลิมปก
วิชาการ แตในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเปนตัวปอนทีมีคุณภาพสู
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

การมีนักเรียนของโรงเรียน เปนผูแทนประเทศ เขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ ในสัดสวนที่
สูง สะทอนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และความรูความสามารถของนักเรียนของโรงเรียนไดเปน
อยางดี  อีกประการหนึ่งคือ การไดรับรางวลัจากการแขงขันระหวางประเทศหรือไม ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ มากมาย เชน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ความพรอมของนักเรียนที่ไดรับการบมเพาะมาจากระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  บรรยากาศของการแขงขัน สุขภาพและ
ความกดดันอ่ืน ๆ  ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้งหมด  ซึ่งโรงเรียนไดเจรจาขอยกเลิก
ตัวชี้วัดนี้  แตการเจรจรไมเปนผล 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ

                ของนักเรียนของโรงเรียน เปน 17 คะแนน 
 2 คะแนน   เมื่อคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ

                ของนักเรียนของโรงเรียน เปน 18 คะแนน  
 

 3 คะแนน   เมื่อคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
                ของนักเรียนของโรงเรียน เปน 19 คะแนน 

 4 คะแนน   เมื่อคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
                ของนักเรียนของโรงเรียน เปน 20 คะแนน 

 5 คะแนน   เมื่อคะแนนรวมของเหรียญรางวัลจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาต ิ
                ของนักเรียนของโรงเรียน เปน 21 คะแนน 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนทีจ่ะไดรับ ในการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ  

ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ  สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนองคประธาน  และโครงการโอลิมปกวชิาการของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (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 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.2.2  รางวัลการแขงขัน 3 11  1.0000 0.0300 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

2.5 แตละสาขาวิชาคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนศูนย สอวน. และเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนผูแทน 
ศูนย สอวน. เพื่อเขารวมการแขงขันโอลิมปกวชิาการระดบัชาติ  

2.6 จัดเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ  
กอนเขารับการอบรมเขมที่ สสวท. และคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศตอไป 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนนิงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิและอาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู 

ประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี ในการทีช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนักเรียน สอวน.  
ในสาขาวชิาตาง ๆ หลังจากที่ครูแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรมใหนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักประจําอยูในหอพักของโรงเรียน  จึงสะดวกในการจัดการอบรม  
ทําใหไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มีความมุงมั่นและใหความสนใจ อีกทั้งผูปกครองยังใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
5. นักเรียนเกาที่ผานคายการอบรมคัดเลือกผูแทนประเทศไทยมาใหความชวยเหลือ และแนะนําการเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียนโอลิมปกรุนปจจุบนั 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเปนตัวแทนประเทศไทยทําใหนักเรียนเกิดความเครียดสูง บางคนยงัขาดการฝกวิธีควบคุมจิตใจและระงบั

ความเครียดดวยตนเอง 
2. เนื่องดวยนักเรียนมีเวลาจาํกัดและจําเปนตองทาํกิจกรรมอยางอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปกวิชาการ 

จึงมีสวนทําใหประสทิธิภาพในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ นอยลง  
3. นักเรียนบางสวนสละสิทธิ์ในการเขาคายฝกอบรมในโครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ เนื่องจากเวลาในการสอบคัดเลือกในคาย สสวท. ตรงกับเวลาทีไ่ปรายงาน
ตัวรับทุนตางประเทศ หรือการศึกษาตอเขามหาวิทยาลัย 

4. การสงเสริมใหสังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณคาของความสําเร็จในโอลิมปกวชิาการ ยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง 
เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2.2 :  

1.2.2.1 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก
ระหวางประเทศ เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส ชวีวิทยา 
คอมพิวเตอร ฟสิกส(ระดับทวีปเอเชีย) ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕9 

1.2.2.2 ประกาศมูลนิธิ สอวน. เร่ืองผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย จํานวน 3 ฉบับ 
 

+ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

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

                    2. น.ส.รวิ  วิสาขศาสตร 
โทรศัพท :  0-2849-7111 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3176, 3161 

คําอธิบาย : 
เนื่องดวยอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม

ศักยภาพและจัดการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําตางประเทศ การที่จะประสบผลสาํเร็จดังกลาว
ไดตองข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดีของตัวนักเรียน ที่มีความรูความสามารถเปนเลิศ และมีสภาพแวดลอมที่ดี 
โรงเรียนไดสรางพื้นฐานที่ดีใหกับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ป จากนั้นโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสไป
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะมหาวิทยาลัยชั้นนําเปนที่รวมของคณาจารยชั้นยอด ผูเรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่
จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเปนไปไดสูง ดังนั้น โรงเรียนจึงสรางใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกาวไปสูสถาบันดังกลาว
ได หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงถือวาเปนผลสําเร็จของการศึกษาตอ 

 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ พิจารณาไดจากรอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของโลก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนทีไ่ดรับทนุทัง้หมด ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใชการจัดลาํดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking 
2015/2016 ของ Top University 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2559 มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัชัน้นาํ 50 ลําดบัแรกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก THES-QS World University Ranking 
2015/2016 ของ Top University  จํานวน ๑9 คน จากนักเรียนทั้งหมด 28 คน (ไมนบัรวมนักเรียนที่อยูระหวางการ
เตรียมตวัดานภาษา จาํนวน 1 คน)   คิดเปนรอยละ 67.86 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 

                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด เปนรอยละ 57.40                 

 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด เปนรอยละ 60.40                 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด เปนรอยละ 63.40                 

 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด เปนรอยละ 66.40        

  
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

                                                                                                       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 25 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกใหศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีใน 
                มหาวิทยาลยัชัน้นาํ ๕๐ ลําดบัแรกของโลกสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียน 
                ทุนที่ไดไปเรียนตอตางประเทศทัง้หมด เปนรอยละ 69.40                 

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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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
การคัดเลอืกใหศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยชัน้นาํ ๕0 
ลําดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเทียบกับนักเรยีนทุนท่ีไป
เรียนตอตางประเทศท้ังหมด 

10 รอยละ  
67.86 

4.4860 0.4486 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 
1.3.1 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัย 

ชั้นนาํ 50 ลาํดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2546-2557 

1.3.2 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชัน้นาํ 50 ลาํดับแรกของโลก 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2557 (รุนที่ 22) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 วิทยาการคอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ  
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหม ซึ่งเปนการเตรียมกําลังคนดานดงักลาว
ใหแกสังคมและประเทศชาติที่มคีวามขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2559 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากรอยละของจํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาทีใ่ชวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณที่จบการศึกษาปการศึกษา 2558 ไดศึกษา
ตอดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี จํานวน 241 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 242 คน คิดเปนรอย
ละ 99.59 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 96.67 (232/240 คน) 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.08 (233/240 คน) 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.50 (234/240 คน) 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                เปนรอยละ 97.90 (235/240 คน) 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลย ี
                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. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถาบันวจิัยในระดับชัน้นาํของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตาง ๆ ทัง้ในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะเกิดความรัก  มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และ 
เห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย หรือสถาบันวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไป
ศึกษาดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนบัสนุนใหนักวิจัยขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและ 
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 รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  
ประจําปการศึกษา 2558 

 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.1  รอยละของจํานวนนักเรียนที ่
ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
และเทคโนโลย ี

5 99.59 5.0000 0.2500 
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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 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ พ.ศ. 
2543 กลาววา ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ คิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีภารกิจ
สําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐานและหากนักเรียนคนใดศึกษาตอทางดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร อันจะมีสวนในการสรางบุคลากร นักวิจยัพัฒนา
และนักประดิษฐ คิดคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสาํคัญ และความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจําปงบประมาณ 2559 ความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณที่จบการศึกษาปการศึกษา 2558 ไดศึกษา
ตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จาํนวน 28 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งสิน้ 242 คน คิดเปนรอยละ 11.57  

 

ความคิดเห็นองคการมหาชน :  
ตัวชี้วัด “รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน” ที่มีน้ําหนักรอยละ 10 ซึ่งในการเจรจากับ 

ก.พ.ร. คณะผูเจรจาในสวนของโรงเรียนมีความเห็นวา จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไมไดข้ึนอยูกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการบมเพาะของโรงเรียนประการเดียว แตข้ึนอยูกับทรรศนะของนักเรียนและผูปกครอง
ที่ขาดความั่นใจในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพนักวิจัย ประกอบกับภาครัฐยังไมมีมาตรการหรือ
แรงจูงใจเพียงพอใหนักเรียนเห็นคุณคะหรือความสําคัญในการศึกษาตอดานวิทยาศาตรพื้นฐาน และคณะผูเจรจาในสวนของ
โรงเรียนมีความเห็นแยงวา ควรลดน้ําหนักของหัวขอ “รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน” และเพิ่ม
การพิจารณารอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานเทคโนโลยี ซึ่งสําคัญในการพิจารณารอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน
เทคโนโลยี ซึ่งสําคัญในการพิจารณาประเทศไปดวย แตการเจราไมสําเร็จ  

 

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 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเขาใจ เห็นคุณคา 

โอกาสความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชพีทางดานวทิยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนักวิจยัทีป่ระสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรือสถาบันวจิัยในระดับชัน้นาํของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาทางดานคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ของสถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียน

ไดรับการบมเพาะ เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และ 
เห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวทิยาศาสตรพื้นฐานและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนยหรือสถาบันวิจัย ที่จะใหนักเรียนไดไปดงูาน
หรือฝกงาน ตลอดจนการสนบัสนุนใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและเปนทีป่รึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชพีเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัย 

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียงัไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4.2 : 

1.4.2.1  สรุปรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2558 
 
 

 

  

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.4.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

10 รอยละ 11.57 4.5700 0.4570 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการประกวด
ในระดับนานาชาต ิ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน  เชื้อมั่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวภัทรญา  กลิ่นทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7253 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนข้ันตอนสําคัญที่ แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมใหนักเรียนนําเสนอผลงานตอสาธารณชนกอนจบการศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะ
คัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่ผานการคัดเลือกและที่มีคุณภาพไปนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ จํานวน
โครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งโครงงานที่ไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในเวที
ดังกลาวเปนโครงงานมีคุณภาพในระดับดีมากหรือมีมาตรฐานเทียบเทากับผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  

ตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับรางวลัจากการ
ประกวดในระดบันานาชาต ิ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  มีโครงงานของนักเรียนจํานวน 
15 โครงงาน ไดรับรางวัลในการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ จํานวน 18 รางวัล ดังนี ้

1. การประชุมวชิาการ The 17th Elementz Science Research Conference & Exhibition ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร  จํานวน 2 โครงงาน ไดรับรางวัล 2 รางวัล 

2. การประชุมวชิาการ The 23rd International Conference of Young Scientists (ICYS) 2016  
ณ ประเทศโรมาเนีย จาํนวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล 

3. การประกวดโครงงาน The 16th Kolmogorov Readings, International Science Conference 2016
ณ ประเทศรัสเซีย จํานวน 4 โครงงาน ไดรับรางวัล 4 รางวัล  

4. การประชุมวชิาการ  The 12th International Student Science Fair (ISSF) 2016 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล 

5. การประกวดโครงงาน  The 8th International Environment & Sustainability Project Olympiad  
(INESPO) 2016 ณ ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 1 โครงงาน ไดรับรางวัล 1 รางวัล  

6. การประกวดโครงงาน Water is Life Conference 2016 ณ ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 1 โครงงาน  
ไดรับรางวัล 1 รางวัล  

7. การประกวดโครงงาน The 5th Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) ณ ประเทศ 
อินเดีย จํานวน 3 โครงงาน ไดรับรางวัล 6 รางวัล   

8. การประชุมวชิาการ The 6th Shanghai International Youth Science & Technology Expo 2016   
and “Science & Technology Stars of Tomorrow” Invitational Tournament ณ สาธารณรัฐ  
ประชาชนจีน จาํนวน 2 โครงงาน ไดรับรางวลั 2 รางวลั 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ9 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ10 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ11 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ12 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจาก

การประกวดในระดบันานาชาต ิ13 โครงงาน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ฝายวิเทศสัมพนัธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียนเครือขายใน

ตางประเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและหาขอมูลเก่ียวกับการประชุมวิชาการจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเสนอสถาบนัและประเทศที่เหมาะสมใหโรงเรียนพิจารณา 

2. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับการประชุมวิชาการนั้น ๆ  
3. ประสานผูปกครองขอความเห็นชอบอนุญาตใหนักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดทีี่จะนําเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 

ไดเปนอยางด ี
2. ผูปกครองมีความพรอมและใหการสนบัสนนุนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ และโรงเรียนหาทุน

สนับสนนุสมทบบางสวน ในกรณีที่ผูปกครองไมพรอมทางเศรษฐกิจ 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทาํบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง

การศึกษาตางประเทศ (Partner School) 
หมายเหตุ :  

1. เปนการจัดทาํโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สมัครใจ 
2. เปนการแสดงผลงานทีจ่ัดข้ึนในตางประเทศเทานัน้ 

 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนท่ีได 
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

1.5  จํานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน
ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาต ิ

5 15 
โครงงาน 

5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  9 เดือน 

         รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจาํนวนมาก 
2. นักเรียนที่ไปนําเสนอโครงงานบางคร้ังจะไปนําเสนอในชวงที่โรงเรียนเปดทําการเรียนการสอน ซึ่งทําให

นักเรียนที่ไปอาจจะตองมาเรียนชดเชย 
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเดนิทางไปดวย ไมสามารถสอนตามปกติตองมีผูอ่ืนชวยปฏิบัติหนาที่แทน 
4. การประชุมวชิาการตางประเทศมีจํานวนไมมาก จึงมีนักเรียนบางสวนเทานัน้ที่มีโอกาสไปรวมได  
5. เวทีในการประกวดโครงงานมีจาํนวนนอย ซึ่งสงผลตอรางวัลทีจ่ะไดรับ 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.5 :  

1.5.1 สรุปขอมูลจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมตางๆ ระดบันานาชาติ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  9 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความสาํเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

                      2. นางสาวอรพรรณ  พงศประยูร 
โทรศัพท :  0-2849-71080 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3155, 3157 

คําอธิบาย : 
การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ เปนวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการตอบสนองความคาดหวังและ 

ความตองการจากผูรับบริการโดยตรง เปนประโยชนตอการปฏิบตัิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการเรียนรูและเขาใจ
ผูรับบริการ  ผลที่ไดรับจากการสํารวจความพึงพอใจจะนํามาปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการมหาชนมีความคุมคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ไดรับ 

ตามคํารับรองการปฏิ30บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ30  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พิจารณาจากระดบัความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพฒันาการใหบริการ   
ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาผูเรียน  และสภาพแวดลอมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนไดดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ดังนี ้
1. การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ดําเนินการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการวิเคราะหผล
การสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

- วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา   
- กําหนดแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงตามผลการสํารวจ  
- นําเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ตอ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในคราวการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2559  
2. การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และตรวจ
รับงาน  โครงการสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบโครงการสาํรวจความพึงพอใจฯ  และหนวยงานที่จะรับ
ดําเนินการวิจยั  ในคราวการประชุมคร้ังที่  107/4/2559  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2559 

- ดําเนินงานโครงการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- นําผลการสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในคราวการประชุมคร้ังที่ 109/6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 

โดยผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง รศ.ดร.สมสรรญก  
วงษอยูนอยและคณะ เปนผูดําเนินการวิจัย ผลปรากฎวาผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 
95.65 อยูในระดับ 5 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  9 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

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. 2558 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชน 

เทากับ  ๓   คะแนน 

ระดับ ๔ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 85 
และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชน 

เทากับ  ๔   คะแนน 

ระดับ ๕ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 90 
และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการ
มหาชน 
 

เทากับ  ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :  
1. องคการมหาชนจัดหาองคกร/ผูประเมินจากภายนอกเปนผูดําเนินการสาํรวจความพงึพอใจของผูรับบริการและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนเก่ียวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนนิการสาํรวจ 
2. ขอปรับลดคะแนน 1.0 คะแนนกรณีไมมีรายงานผลการปรับปรุงจากผลการสํารวจเสนอคณะกรรมการฯ ตาม

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

ปรับปรุงตอคณะกรรมการและกําหนดใหสํารวจซํ้ากระบวนการเดิมในการประเมินผลปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  ใหสํารวจงานบริการหลักขององคการมหาชนตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

และงานบริการหลักขององคการมหาชนที่สอดคลองกับพระราชบญัญัติ การอํานวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการขององคการมหาชน  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
      

 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 2.1    ระดับความสําเร็จของการ
สํารวจความพงึพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ 

 

10 ระดับ 5 5.0000 0.5000  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  9 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 การปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ดําเนินการมอบหมายใหรองผูอํานวยการ  และหัวหนาฝาย/สาขาวิชาที่เก่ียวของดําเนินการวิเคราะหผลการ
สํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน 

- วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา   
- กําหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสาํรวจ   
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจ   

 การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Term of Reference: TOR)  และตรวจรับงาน  

โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบโครงการสาํรวจความพงึพอใจฯ  และหนวยงานทีจ่ะรับดําเนินการวิจยั 
- ดําเนินการจัดทําสัญญาจางทีป่รึกษาวจิัยโครงการสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คือ  รศ.ดร.สมสรรญก  วงษอยูนอย  และคณะ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ความรวมมือของเจาหนาที่ทุกคนในองคกร ในการพัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ความไมชดัเจนของการสื่อสารในการใหบริการ และความเหมาะสมของบุคลิกภาพบุคลากรซึ่งปฏิบัติหนาที่

ใหบริการ 
 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 
2.1.1 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสาํรวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ  องคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2.1.2 สรุปผลการสํารวจและประเมนิความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
องคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

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

                     2. นางสาวภาวนา  สุขเกษม 
โทรศัพท :  0-2849-7125 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126, 2128 

คําอธิบาย : 
การพิจารณารอยละของการเบกิจายตามแผนการใชเงิน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจายเงิน

งบประมาณของโรงเรียนทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เทียบกับ
แผนการจายเงนิที่สาขาวชิา/ฝาย/กิจกรรมตางๆ ไดรับการจัดสรร โดยใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบโปรแกรม 
Smart Management Solutions (SMS) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

หมายเหต ุการคํานวณเงนิคาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชน  
ไมรวมงบสาํรองทั่วไป และเงินงบประมาณที่ประหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ตอ  
ยกเวน กรณีที่โรงเรียนนําเงนิงบสํารองทั่วไป และเงนิงบประมาณที่ประหยัดไดมาใชจายในกิจกรรมอ่ืน ๆ การเบิกจายเงิน
งบประมาณนัน้ๆ จะนาํมาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย 
 

สูตรการคํานวณ : จํานวนเงินคาใชจายที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 X ๑๐๐ 
จํานวนเงินคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องคการมหาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 
ตามคํารับรองการปฏิ30บัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ30 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดนี้ พจิารณาจากรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :      

 งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

= 363,924,300.00 บาท 

 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไป  = 13,812,000.00   บาท 
 งบประมาณ งบบุคลากรที่จัดสรรเปนสวัสดิการ = 3,500,000.00     บาท 
 งบประมาณ งบสาํรองทั่วไปที่ใชจายในรอบ 12 เดือน = 0.00                   บาท 

ดังนั้น งบประมาณที่ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ที่นํามาคํานวณตามสูตรตัวชีว้ัดที่ 3.1 = 346,612,300.00 บาท 
 งบประมาณที่เบิกจายตามแผนการใชจายเงิน = 282,978,650.12 บาท 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 282,978,650.12 x 100 
   346,612,300.00 
  =  81.64 % 

 จากผลการเบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559) ในงบลงทนุ ซึ่งดําเนินการเรียบรอยแลวโดยมีการกอหนี้ผูกพนั มีบันทึกขอตกลงหรือ
สัญญา และมีเงินงบประมาณทีป่ระหยัดไดทัง้สิ้น 63,633,649.88 บาท  ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 1. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน =         613,316.22  บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน =         309,178.46  บาท 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน =      1,480,480.72  บาท 
 4. กิจกรรมฝายวิชาการ =         349,087.67  บาท 
 5. กิจกรรมฝายวิเทศสัมพันธ =           81,155.02  บาท 
 6. กิจกรรมฝายอํานวยการ =      1,210,425.78  บาท 
 7. กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ =         462,488.47  บาท 
 8. กิจกรรมฝายวิทยบริการ =             3,571.64  บาท 
 9. กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร =           11,332.48  บาท 
 10. กิจกรรมฝายคลังและพัสด ุ =           34,062.42  บาท 
 11. กิจกรรมฝายกิจการนักเรียน =         157,135.17  บาท 
 12. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน =           27,420.92  บาท 
 13. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโลก =     5,066,070.82  บาท 
 14. คาสาธารณปูโภค =      1,301,735.42  บาท 
 15. กิจกรรมรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที ่ =      2,303,007.00  บาท 
 16. กิจกรรมสรางครูอนาคต =      1,740,428.10  บาท 
 17. กิจกรรมคาใชจายบุคลากร =    31,688,503.99  บาท 
 18. กิจกรรมทุนการศึกษา =      4,506,019.70  บาท 
 19. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยฯ และ คณิตฯ =         464,245.22  บาท 
 20. กิจกรรมสนับสนุนหองวิทยาศาสตร ร.ร. จุฬาภรณฯ =      8,590,705.36  บาท 
 21. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร =                    0.40  บาท 
 22. ปรับปรุงซอมแซมหลังคา รอยราวผนัง ศูนยกีฬา =         700,541.05  บาท 
 23. ปรับปรุงซอมแซมหลังคาและพื้นทางเดนิ หอพักนักเรียนชาย =         288,376.89  บาท 
 24. ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา และหลังคาทางเดนิ =           88,979.60  บาท 
 25. ปรับปรุงซอมแซมพื้นทางเดินสนามฟุตบอลและอัฒจันทร =         127,546.30  บาท 
 26. ติดตั้งระแนงกันสาดโถงบันได อาคาร 9 =           13,415.72  บาท 
 27. ปรับปรุงหองเก็บเสียงหองเรียนและหองซอมดนตรี =         222,071.60  บาท 
 28. ปรับปรุงระบบไฟฟา ชัน้ 1 อาคาร 1 =           58,180.00  บาท 
 29. ปรับปรุงระบบไฟฟา อาคาร 11 =           13,325.53  บาท 
 30. ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในหองหอพักนักเรียนหญิง 7 และ 8 =         156,752.47  บาท 
 31. ปรับปรุงแกไขน้าํร่ัวซึมหลังคาและทอน้าํ อาคาร 4 =         306,560.80  บาท 
 32. ซอมบํารุง ปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที่และภูมิทัศน =      1,257,528.94  บาท 
 รวม = 63,633,649.88 บาท 

  
 งบประมาณที่ ใชจายตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ ในปงบประมาณ 2559 ที่นํามา
คํานวณตามสูตรตัวชี้วัดที่ 3.1 กรณีมีเงินงบประมาณทีป่ระหยัดไดและไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ 
เปนจํานวน 282,978,650.12 บาท (346,612,300.00 – 63,633,649.88)   

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 
 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงนิ = 282,978,650.12 x 100 
   282,978,650.12 
  = 100.00  % 
    

 

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 จึงตองใหผูทรงคุณวฒุทิางดานวศิวกรรมศาสตรทีป่รึกษาดานอาคารสถานทีช่วยดาํเนนิการ 
๒. งบประมาณที่ใชดําเนนิงานบางกิจกรรมไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตองมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

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

ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. 
เฉพาะกิจเก่ียวกับกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝายบริหารที่มิใช

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

สวนราชการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดตัวชี้วัดบังคับ “รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน” เพื่อกระตุนให
คณะกรรมการองคการมหาชนใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลใหองคการมหาชนนํางบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 และเงินรายไดขององคการมหาชน ไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ 
และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต 

คํานิยาม 
 จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องคการมหาชนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนใหใชเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งอาจ
มีที่มาของเงินประกอบดวย 
 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องคการมหาชนไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 หรือหมายถึง เงินรายไดสุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปงบประมาณกอนหนา ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รวมกับเงินเหลือจายจากปงบประมาณที่แลว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใชในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 
 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. ๒๕๕9 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการมหาชน 

3.1.2 รายงานความเคลื่อนไหวการใชเงิน ณ 30 กันยายน 2559 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 41 - 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน 
3.2.1 ดานไฟฟา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายภานุพงศ  ไมสนธิ ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นายกมล  มาตยภูธร 

โทรศัพท :  0-2849-7141 โทรศัพท : 0-2849-7140 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การที่องคการ
มหาชนสามารถจัดการใชไฟฟา ภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการใชไฟฟาลดลงไดอยางนอย 
รอยละ 10 

พลังงานเปนปจจัยที่สาํคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศ
ไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปน
สวนใหญ ที่ปจจบุันมีมลูคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสาํคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของ
ประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหหนวยงานราชการดาํเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปน
ตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

สูตรการคํานวณ :  

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา = 
(Energy Utilization Index, EUI) 

(90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง  
ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 
กําหนดให 

- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU ห ม า ย ถึ ง 
ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะเปนขององคการ
มหาชนนั้ น  ตั้ งแต วันที่  1  ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนํา
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการใชไฟฟาขอองคการมหาชนนั้น 
เชน พื้นที่ ใชสอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน  

- 90% ของปริมาณการใชไฟฟา มาตรฐาน  
(kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชไฟฟาจริง (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) Actual Electricity Utilization; AEU จํ า น ว น ห น ว ย
ไฟฟาที่ใชไปจริงในกิจการขององคการมหาชน ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 
เดือน โดยใชขอมูลจากใบแจงหนี้การใชไฟฟาที่การไฟฟา
เรียกเก็บแตละเดือนแลวนําไปรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th ให ครบ 12 เดือน 

 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58- กันยายน 2559) โรงเรียนไดดําเนินการประหยดัพลังงาน

ของโรงเรียน โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
๑. มีการแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อางอิงตามคําสั่งที่ 208/2555 

“เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการลดใชพลังงาน” 
๒. มีแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และนําเขาที่ประชุมครูและเจาหนาที่

เพื่อทราบ และคณะกรรมการฯประชุมรณรงคประหยัดพลังงานจํานวน 4 คร้ัง ดังนี้ 
        คร้ังที่ 1  รายงานการประชุมที่ 160/2/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
        คร้ังที่ 2  รายงานการประชุมที่ 35/3/2559  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
        คร้ังที่ 3  รายงานการประชุมที่ 77/5/2559  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
        คร้ังที่ 4  รายงานการประชุมที่ 80/8/2559  ในวันที่ 14 กันยายน 2559 

๓. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานตามคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 “เร่ือง
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําป
งบประมาณ 2559 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

๔. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน มีการรายงานขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ประจําปงบประมาณ 2559 ไดแลวเสร็จในรอบ 12 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ผานทางเวบ็ไซต http://www.e-
report.energy.go.th/data/index.php  

๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดสรุปผลการดําเนินการและติดตามการดําเนินการตามผลมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจําป 2559 ดังนี้ 

                            - คร้ังที่ 1 ติดตามรอบ 6 เดือน เลขที่บันทึก 35/3/2559  ลงวันที่ 25 มีนาคม 59 
         - คร้ังที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน เลขที่บันทึก 80/8/2559  ลงวันที่ 14 กันยายน 59 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน กําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน 

เปนระดับข้ันของความสาํเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 ระดับ 1  คะแนน   มีการติดตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ 
ปงบประมาณ 2559 รอบ 6 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) และ รอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2559-กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่สนพ. กําหนด (0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 2  คะแนน   -  มีการรายงานขอมูลพืน้ฐานสาํหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
และคาดชันีการใชไฟฟา ประจาํปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นับตัง้แตเดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 (0.2500 คะแนน) 

- มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) ประจาํป
งบประมาณ 2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 (0.2500 คะแนน) 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

 ระดับ 3 คะแนน   มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณ 
                       ที่สนพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 (0.0001-0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 4 คะแนน  มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณ 
                      ที่สนพ. กําหนดโดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 (0.0001-0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 5 คะแนน  มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสตูรการคํานวณ 
                      ที่สนพ. กําหนดโดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการไฟฟา  

มากกวา 0 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดบัที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 
คะแนน  (0.0001-0.5000 คะแนน) 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

      

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.2  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (ดานไฟฟา) 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500  

  
 

     

หมายเหตุ : 
1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนาํไปเทียบบัญญัตไิตรยางศเพื่อประเมิน

คะแนน 
3) กรณีที่ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีคานอยกวา -

0.333 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
ข. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคา31เฉลี่ยจากคะแนน31ของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

(=ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด/จํานวนหนวยงานในสังกัดทัง้หมด) 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดพลงังานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. จัดทําคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบประมาณ 2559 “ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

3. ฝายอาคารสถานที่ไดดาํเนินการรายงานขอมูลผลการดําเนินการทุกเดือน ผานระบบ www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

4. ติดปายรณรงค แผนพับ หรือสตกิเกอร ตามอาคารตางๆ ภายในโรงเรียนเพื่อเปนการเชิญชวนใหบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีจิตอาสาในการประหยัดพลังงานรวมกัน 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
บุคลากรภายในโรงเรียนซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครู-เจาหนาที่ นักเรียน และพนักงานบริษัทฯตางๆที่รับจางงาน

ตามสัญญาจางใหความรวมมือในการประหยัดพลงังานเปนอยางดี  พรอมทั้งมีการรณรงคตามนโยบายประหยัดพลังงาน
ของโครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเปนการเนนย้าํให
บุคลากรในโรงเรียนชวยกันปฏิบัติตาม 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. จํานวนบุคลากรในแตละเดอืนมจีํานวนไมคงที ่ผันแปรไปตามกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึน ซึง่ความตองการของผู

มาใชบริการเนื่องจากโรงเรียนมผีลผลติ 2 รายการ คือ 1) นักเรียนประจาํ 720 2) โครงการบริการวิชาการ   
2. การใชพลังงานในแตละเดือนผนัแปรไปตามกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนซึ่งเปนไปตามแผนการดําเนินงานของ

โรงเรียน และตามความตองการของผูมาขอใชบริการ ผูศึกษาดูงาน ทาํใหยอดการใชพลังงานบางเดือนอาจจะไม
สามารถแสดงการประหยัดพลงังานทีล่ดลงไดอยางเปนรูปธรรม   

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 

3.2.1 แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
3.2.2 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบประมาณ 2559 “ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

3.2.3 ขอมูลสําหรับการจัดทําคาดัชนีการใชพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
โดยจะรายงานผลผานระบบ www.e-report.energy.go.th เพื่อรายงานขอมูลรอบ 12 เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน 
 ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายภานุพงศ  ไมสนธิ ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นายกมล  มาตยภูธร 

โทรศัพท :  0-2849-7141 โทรศัพท : 0-2849-7140 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององคการมหาชน หมายถึง การที่องคการ
มหาชนสามารถจัดการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10 

พลังงานเปนปจจัยที่สาํคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแตประเทศ
ไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปน
สวนใหญ ที่ปจจบุันมีมลูคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสาํคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงานของ
ประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหหนวยงานราชการดาํเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปน
ตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

สูตรการคํานวณ :  

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชน้ํามัน = 
(Energy Utilization Index, EUI) 

(90% ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชน้ํามันจริง  
ปริมาณการใชน้ํามนัจริง 

 
กําหนดให 

- ปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงมาตรฐาน  
(ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU ห ม าย ถึ ง  ตั ว เล ข
ประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเปนขององคการ
มหาชนนั้ น  ตั้ งแต วันที่  1  ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนํา
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิงขององคการ
มหาชนนั้น เชน พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จํานวน
บุคลากร เปน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน 
www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน  

- 90% ของปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง 
มาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเปน (SFU) 
ขององคการมหาชนนั้นและมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง
อยางนอยรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงจริง (ลิตร) Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) ที่ ใชไปจริงในยานพานหะขององคการมหาชน 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
รวม 12 เดือน  ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอลไบโอ
ดีเซล และกาชธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวย
ของเชื้อเพลิงที่ใชไปกับยานพาหนะขององคการมหาชน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ทุกคันในแตละเดือนแลวนําไปรายงานผาน www.e-
report.energy.go.th ให ครบ 12 เดือน 
กรณีที่องคการมหาชนใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก 
แกสโซฮอล (ใน  1 ลิตร มีน้ํ ามัน เบนซินอยู  90%) 
น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามันดีเซลอยู 95%) และ
กาชธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือดีเซล 100% 
นั้น การคํานวณปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพาะจําวนปริมาณน้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล 
เทานั้น ตามสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
AFU = ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมารน้ํามันดีเซล+(0.90 
x ปริมาณน้ํามันแกสโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ํามันไบ
โอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV)  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58- กันยายน 2559) โรงเรียนไดดําเนินการประหยัด

เชื้อเพลิงของโรงเรียน โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
๑. มีการแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อางอิงตามคําสั่งที่ 208/2555 “เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการลดใชพลังงาน” 
๒. มีแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และนําเขาที่ประชุมครูและเจาหนาที่เพื่อทราบ 

และคณะกรรมการฯประชุมรณรงคประหยัดพลังงานจํานวน 4 คร้ัง ดังนี้ 
        คร้ังที่ 1  รายงานการประชุมที่ 160/2/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
        คร้ังที่ 2  รายงานการประชุมที่ 35/3/2559  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
        คร้ังที่ 3  รายงานการประชุมที่ 77/5/2559  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

              คร้ังที่ 4  รายงานการประชุมที่ 80/8/2559  ในวันที่ 14 กันยายน 2559 
๓. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานตามคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 “เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบประมาณ 
2559 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

๔. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การประเมินปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน สนพ. และมีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริง 
(ลิตร) ประจําปงบประมาณ 2559 ไดแลวเสร็จไดแลวเสร็จในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559) ผานทางเว็บไซต http://www.e-report.energy.go.th/data/index.php 

๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดสรุปผลการดําเนินการและติดตามการดําเนินการตามผลมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจําป 2559 ดังนี้ 

- คร้ังที่ 1 ติดตามรอบ 6 เดือน เลขที่บันทึก 35/3/2559  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 
- คร้ังที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน  เลขที่บันทึก 80/8/2559  ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับ 1  คะแนน   มีการติดตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานดานน้ํามนั 

เชื้อเพลิงของปงบประมาณ 2559 รอบ 6 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) และรอบ12 
เดือน (เมษายน 2559-กันยายน 2559) ตามรูปแบบทีส่นพ. กําหนด (0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 2  คะแนน   -  มีการรายงานขอมูลพืน้ฐานสาํหรับการประเมินปริมาณการใชน้าํมันเชือ้เพลิงมาตรฐาน  
และคาดชันีการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จและครบถวน 12 เดือน นบัตั้งแตเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 (0.2500 คะแนน) 

- มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงที่ใชจริง (ลิตร) ประจําปงบประมาณ 
2559 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
(0.2500 คะแนน) 

 ระดับ 3 คะแนน  มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ 
                      คํานวณทีส่นพ. กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 (0.0001-0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 4 คะแนน  มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ 
                      คํานวณทีส่นพ. กําหนดโดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 (0.0001-0.5000 คะแนน) 

 ระดับ 5 คะแนน  มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง ประจาํปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ 
                      คํานวณทีส่นพ. กําหนดโดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณคาดัชนีการใช 

น้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน 
เทากับ 1.5000 คะแนน  (0.0001-0.5000 คะแนน) 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

      

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.2  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (ดานน้ํามนัเชื้อเพลิง) 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500  

  
 
 

     

หมายเหตุ : 
1) องคการมหาชนจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2  จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนาํไปเทียบบัญญัตไิตรยางศเพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ดานการใชน้าํมนัเชือ้เพลิงประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด  

มีคานอยกวา -0.333 องคการมหาชนจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน  
4) การประมวลคะแนนกรณีองคการมหาชนมีหนวยงานในสังกัดมารวมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน 
ข. พิจารณาใหคะแนนขององคการมหาชน โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

(=ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด/จํานวนหนวยงานในสังกัดทัง้หมด) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

       โรงเรียนมีการดําเนินการการตรวจเช็ค และบํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.1 บํารุงรักษารถยนต เปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง ไสกรองน้ํามันเคร่ือง ไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอตาม

ระยะทาง  
1.2 ตรวจเช็คลมยางรถยนต อยางสม่ําเสมอ เพราะยางที่ออนเกินไปนั้น ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันมากกวายางที่มี

ปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกําหนด   
1.3 จัดระเบียบคุมการใชรถยนต และทําสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตแตละคันทุกเดือน   
1.4 วางแผนการเดินทางกอนการเดินทาง สอบถามเสนทางที่จะไปใหแนชัด หรือศึกษาแผนที่ใหดกีอน 

เดินทางเพื่อจะไดไมหลงทาง ไมเสียเวลา ไมเปลืองน้ํามัน  
1.5 ใชระบบการใชรถรวมกัน หรือคารพูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผานหรือใกลเคียง

กัน ควรใชรถคันเดียวกัน  
1.6 ไมควรติดเคร่ืองทิ้งไวเมื่อจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังที่ข้ึนของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเคร่ือง

ทิ้งไว เปลืองน้ํามนัและสรางมลพิษอีกดวย 
1.7 สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด จะชวยประหยัดน้าํมันเพิ่มข้ึนอีกมาก 
1.8 เดินทางเทาที่จําเปนจริงๆ เพื่อประหยัดน้ํามนั บางคร้ังเร่ืองบางเร่ืองอาจจะติดตอกันทางโทรศัพทก็ได 

ประหยัดน้ํามนัประหยัดเวลา 
1.9 ควรขับรถดวยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80 กิโลเมตรตอชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบ

เคร่ืองยนต ความเร็วระดับนีป้ระหยัดน้ํามนัไดมากกวา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

บุคลากรภายในโรงเรียนซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครู-เจาหนาที่ นักเรียน และพนักงานขับรถยนตสวนกลางให
ความรวมมือในการประหยัดพลงังานเปนอยางดี  พรอมทั้งมีการรณรงคตามนโยบายประหยัดพลังงานของโครงการลดใช
พลังงานในภาครัฐ จากสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเปนการเนนย้ําใหบุคลากรในโรงเรียน
ชวยกันปฏิบัติตาม 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

การใชพลังงานน้ํามนัเชื้อเพลิงในแตละเดือนผนัแปรไปตามกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนซึ่งเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  และตามความตองการของผูมาขอใชบริการไปตามสถานที่ตางๆ หรือศึกษาดูงาน เยื่ยมโรงเรียน
เครือขายตามตางจังหวัด  ทาํใหยอดการใชพลังงานน้ํามนัเชื้อเพลิงในบางเดือนอาจจะไมสามารถแสดงถึงการประหยัด
พลังงานทีล่ดลงไดอยางเปนรูปธรรม 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 
3.2.1 แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
3.2.2 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบประมาร 2559 “ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

3.2.3 ขอมูลสําหรับการจัดทําคาดัชนีการใชพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย
จะรายงานผลผานระบบ www.e-report.energy.go.th เพื่อรายงานขอมูลรอบ 12 เดือน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.3  การประหยัดน้าํ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายภานุพงศ  ไมสนธิ ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นายกมล  มาตยภูธร 

โทรศัพท :  0-2849-7141 โทรศัพท : 0-2849-7140 

คําอธิบาย : 
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้าํในหนวยงาน

ภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้าํในฐานะฝายเลขานกุารคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอในการขอความรวมมือทุก
ภาคสวนรวมกันประหยัดน้าํ โดยใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ําอยางนอยรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชน้าํของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการประหยัดน้ําสงใหกรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน เปนการชวยบรรเทาปญหา
วิกฤตการขาดแคลนน้าํ สรางความเสมอภาคระหวางภาคสวนตางๆ ในการลดปริมาณการใชน้าํและปลูกฝงคานิยมรวมกัน
ในการใชน้ํายางมปีระสทิธิภาพ 

ปริมาณน้าํที่ใช หมายถึง ปริมาณน้ําที่ใชผานมาตรวัดน้าํ การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาคและ
ปริมาณน้าํที่ใชจากระบบอ่ืนๆ ที่มีมาตรวัดน้าํ 

ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลการใชน้ําป 2557 รายเดือน ตั้งแตตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 โดยให
หนวยงานผูรายงานตัวชี้วดัเปนผูรับรองขอมูล 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 58- กันยายน 2559) โรงเรียนไดดําเนินการประหยัดน้ําของ
โรงเรียน โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

๑. มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา ตามคําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 เร่ือง
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบ
ประมาร 2559 “ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

๒. มีการแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามคําสั่งที่ 208/2555 “เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการลดใชพลังงาน” 

๓. มีการเนนย้ําแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และนําเขาที่ประชุมประจํา
โรงเรียนและประชุมครูและเจาหนาที่  ดังนี้ 

- คร้ังที่ 1  รายงานการประชุมที่ 160/2/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
- คร้ังที่ 2  รายงานการประชุมที่ 35/3/2559  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
- คร้ังที่ 3  รายงานการประชุมที่ 77/5/2559  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
- คร้ังที่ 4  รายงานการประชุมที่ 80/8/2559  ในวันที่ 14 กันยายน 2559 

๔. รายงานผลการดําเนนิงานเปนรายเดือนใหกับกรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาที่กําหนดนัน้ โดยได
ดําเนินการกรอกขอมูลรายละเอียดตามระบบรายงานตัวชี้วดัประหยัดน้ํา ผานทางเว็บไซตกรมทรัพยกรน้ํา 
หัวขอ “ตัวชี้วัดประหยัดน้ํา” http://division.dwr.go.th/waterindicators/system/ 

 
 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

http://division.dwr.go.th/waterindicators/system/


การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  - 50 - 

  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1  คะแนน   มีการแตงตั้งคณะทํางานงานปฏิบัติการประหยัดน้ํา 
 2  คะแนน   มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้าํตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนหรือผูอํานวยการองคการมหาชน 
 3 คะแนน    มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเปนรายเดือนใหกับกรมทรัพยากร 

น้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 4 คะแนน    สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 5 
 5 คะแนน    สามารถลดปริมาณการใชน้ําลงเทียบกับปริมาณการใชน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 10 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

      

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.3  การประหยัดน้ํา 
 

2 ระดับ 4 4.0000 0.0800  

  
 
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
        โรงเรียนไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้าํ ดังนี ้

1. ใชน้ําอยางประหยัด โดยมกีารหมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ําเพื่อลดการสูญเสียน้ําอยางเปลาประโยชน 
2. แจงนักเรียนบนหอพักขณะใชหองน้ําไมควรปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาขณะลางหนา แปรงฟน โกนหนวด และ

ควรปดน้ํากอนถูสบูขณะอาบน้าํ เพราะจะสูญน้ําไปโดยเปลาประโยชน นาทีละหลายๆ ลิตร 
3. นําหลักการ 3R คือ 1.การลดใชน้ํา (Reduced ) 2.การใชซ้าํ (Reuse) และ 3.การนาํกลบัมาใชใหม(Recycle)  

มาปรับใชตามความเหมาะสมกับหนวยงาน 
4. มีการนําน้าํทิ้งจากจุดตางๆมาพกัไวบอหนาโรงเรียนแลวนาํมาใชรดหญาสนามฟุตบอล ตนไมหนาโรงเรียนและ

บริเวณทางเดิน           
5. ไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจากการชกัโครก เพื่อไล

สิ่งของลงทอ 
6. ใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน ชักโครกประหยัดน้ํา ฝกบวัประหยัดน้ํา กอกประหยัดน้าํ หัวฉีดประหยัดน้ํา เปนตน 
7. ลางจานในภาชนะอางที่ขังน้าํไว จะประหยัดน้าํไดมากกวาการลางจานดวยวิธทีี่ปลอยใหน้ําไหลจากกอกน้ํา

ตลอดเวลา 
8. ติดปายรณรงคตามอาคารตางๆ ภายในโรงเรียนเพื่อเปนการเชญิชวนในการประหยัดการใชน้ํา เปนตน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
บุคลากรภายในโรงเรียนซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครู-เจาหนาที่ นักเรียน และพนักงานบริษัทฯตางๆที่รับจางงาน

ตามสัญญาจางใหความรวมมือในการประหยัดพลงังานเปนอยางดี  พรอมทั้งมีการรณรงคตามนโยบายประหยัดพลังงาน
ของโครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเปนการเนนย้าํให
บุคลากรในโรงเรียนชวยกันปฏิบัติตาม 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. จํานวนบุคลากรในแตละเดือนมีจํานวนไมคงที่ ผันแปรไปตามกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึน ซึ่งความตองการของ 

ผูมาใชบริการเนื่องจากโรงเรียนมีผลผลิต 2 รายการ คือ 1) นักเรียนประจาํ 720 คน 2) โครงการบริการวิชาการ   
2. การใชพลังงานในแตละเดอืนผนัแปรไปตามกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนซึ่งเปนไปตามแผนการดําเนินงานของ

โรงเรียน และตามความตองการของผูมาขอใชบริการ ผูศึกษาดูงาน ทาํใหยอดการใชพลังงานบางเดือนอาจจะไม
สามารถแสดงการประหยัดพลงังานทีล่ดลงไดอยางเปนรูปธรรม   

3. ระบบทอสงน้าํบางจุด หรือทอประปาแตกใตดินโดยทีไ่มทราบสาเหตุกวาจะพบและแกไขบางคร้ังเวลาอาจ
ลวงเลยมาหลายวนัจึงทาํใหมีผลตอการปฏิบัติการประหยัดน้ํา 

4. ปจจัยอ่ืนๆ ทีส่งผลตอการประหยัดน้ํา 
- ชางซอมบาํรุงจากภายนอก 
- พนักงานดูแลตนไมและภูมิทัศน 
- ผูประกอบการขายอาหาร ณ โรงอาหาร 
- ผูพักอาศัยรวมของครู-เจาหนาที่ภายในโรงเรียน 
- พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.3 : 
3.3.1 แผนปฏิบัติการประหยัดพลงังานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
3.3.2 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ 70/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบังคับ ประจําปงบประมาณ 2559 “ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานตัวชี้วัด 3.2 และตัวชี้วัด 3.3” 

3.3.3 ขอมูลการรายงานผลการดาํเนินการผานระบบเวบ็ไซตกรมทรัพยกรน้ํา
http://division.dwr.go.th/waterindicators/ (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  9 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.4  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. 2559 
หมายเหตุ  

1. กรณีหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางแลว และหาผูเสนอราคาไมไดใหคิดวาเปนการ
ดําเนินการแลว 

2. กรณีพัสดุที่มีลักษณะเปนทางดานเทคโนโลยี การออกแบบในลักษณะของการวิจัย การพัฒนา ทดลอง หรือร้ือ
ถอนของเดิม ที่มีการปรับ TOR ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ใหทันสมัยตอการใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางแทจริง รวมทั้งมีการขออนุมัติวงเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) หรือรอใชเงินเหลือจาย ระหวาง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง เพื่อประโยชนตอการใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางสูงสุด ใหคิดวา
เปนการดําเนินการแลวเชนกัน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2559 โรงเรียนดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 26 รายการ ผลการจัดซื้อ

จัดหาครุภัณฑ เปนไปตามแผนปฏิบัติการ จาํนวน 26 รายการ คิดเปน 26x100/26 = 100 % และมีการประยัด
งบประมาณได รอยละ 8.40 
 

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 

                และประหยัดงบประมาณได รอยละ 5 
 5  คะแนน   เมื่อมีการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑไดตามแผนงาน รอยละ 100 

                และประหยัดงบประมาณได รอยละ 10 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

      

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 3.4  รอยละของการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑไดตามแผนงาน 

8 รอยละ 100 5.0000 0.4000 
 

 

  
 
 
 
 
 

     

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  9 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 

1. ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-รายจายและแผนปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2559 สาํหรับครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และ 
สงสําเนาใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

ผูบริหารใหความสําคัญในแผนการจัดซื้อจัดจางโดยเรงรัดใหทุกสาขา/ฝาย ดาํเนนิการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 และใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่ไดวางแผนไว 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ หรือแบบรูปรายการลาชา 
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัตไิดรับรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ หรือแบบรูปรายการสิ่งกอสราง ลาชา อาจจะทําใหการ

จัดซื้อจัดจางลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.4 : 
3.4.1 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ 55/1200 ลงวันที่  6 ตุลาคม 2558 เร่ือง รายงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2559  
3.4.2 สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑตามแผนการจัดซื้อ ประจําปงบประมาณ 2559 (ดําเนินการจัดทําสําหรับ

ครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000 บาท) 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัตงิานตามคํารับอรงการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

(รายตัวชี้วดั) 

 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  (น้ําหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 

โทรศัพท : 0 2849 7101 โทรศัพท : 0 2849 7105 

 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่ กําหนดไว กําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมายองคการมหาชนการติดตามและทบทวน 

ความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางสม่ําเสมอ

สามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) แลว องคการ

มหาชนสามารถใหหลักประกันไดวาองคการจะสามารถแขงขันไดสามารถพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน เปนการบริหารองคการ

ที่มิใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะสั้นเทานั้น เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคการใหมีศักยภาพในการ

พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น  

การประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีในที่นี้จะใหความสําคัญดานการบริหารองคการที่กอใหเกิดการสรางระบบบริหาร

จัดการที่ดี รวมถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม เปดเผยขอมูลและความโปรงใส  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี

บทบาทในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ เชน ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง การประเมินผลงานผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับรองดวย 

การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญในการประเมินผล 

การดําเนินงานขององคการมหาชน  ซึ่งการพิจารณาผลสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  พิจารณาจาก

กระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบให

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ แสดงความสามารถในการกาวสูอนาคต ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาว  การสนับสนุนยุทธศาสตรและพันธกิจ   

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการที่สําคัญ มี 2 ประเด็น คือ  

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 7) 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 3) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

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 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวม

แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาที่  แบบประเมินตนเองควรมีหัวขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ (ในการกําหนดนโยบาย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวคิด ของ

คณะกรรมการองคการมหาชนไปปฏิบัติ 

2.00 

2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 1.00 
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ประเด็นที่ 1  บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 7) 
 

1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาทีก่ําหนด  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558 วันที่ 15 กันยายน 2558  ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งใชประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย  ตลอดจนกลยุทธหลักในการ

ดําเนินงานที่ไดรางไวใน (ราง) แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562  เปนบรรทัดฐานในการจดัทํา 

ทั้งนี้ ในการประชุมคร้ังที่ 102/5/2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ไดเห็นชอบในหลักการในการจัดทํา 

แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562 ดวยแลว 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 102/5/2558  
 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส  

(นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 103/6/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ไดเห็นชอบแผนการ

ปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ซึ่งโรงเรียนได

รายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่ 104/1/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

สําหรับการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4   โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 

109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เนื่องจากคณะกรรมการไดประชุมคร้ังสุดทายของปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ  

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

(2) แผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (pdf file) 
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1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 103/6/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ไดเห็นชอบแผนการ

ตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและขอเสนอแนะตอผลการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่ 105/2/2559  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

สําหรับการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4   โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชมุคร้ังที่ 

109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เนื่องจากคณะกรรมการไดประชุมคร้ังสุดทายของปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 105/2/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

(2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (pdf file) 
 

 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 103/6/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ไดเห็นชอบแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งโรงเรียนไดรายงานในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 104/1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 4 ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559 
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1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 

(2) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (pdf file) 

(3) รายงานผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส) (pdf 

file) 
 

 
 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 103/6/2558  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ไดเห็นชอบแผน

บริหารจัดการสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งโรงเรียนไดมอบหมายใหสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

เปนผูดาํเนินการ 

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 

ดังกลาว  ซึ่งโรงเรียนไดรายงานในแตละไตรมาส ดงันี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 104/1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 4 ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 

(2) แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (pdf file) 

(3) รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส) (pdf file) 
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 103/6/2558  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ไดเห็นชอบแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะตอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอในแตละไตรมาส ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 104/1/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 4 ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 

(2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (pdf file) 

(3) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส)  

(pdf file) 
 

 

1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทาํหนาที่ตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นตอรายงานการเงินในแตละไตรมาสกอนนาํเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น   

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนจัดทาํรายงานการเงิน ประจําแตละไตรมาสเรียบรอยแลว จะนาํเสนอคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็น  แลวจึงนําบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ 

เพื่อรับทราบและใหขอคิดเห็น ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 105/2/2559  วันที่ 15 มีนาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

สําหรับการรายงาน ณ ไตรมาสที่ 4   โรงเรียนจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 

109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เนื่องจากคณะกรรมการไดประชุมคร้ังสุดทายของปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ซึ่งยังไมครบปงบประมาณ 
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1.2.6 การพิจารณารายงานดานการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 105/2/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 
 

 
 

1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน  เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ

และใหขอคิดเห็นตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนในแตละไตรมาส  ดังนี ้

- ไตรมาสที่ 1  ในการประชุมคร้ังที่ 104/1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 

- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 

- ไตรมาสที่ 4 ในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559 
 

พรอมทั้ง ไดกําหนดใหทุกสาขาวิชาและฝายตาง ๆ ของโรงเรียนนําเสนอผลการดําเนนิงาน ประจําภาคเรียน  

พรอมทั้งไดเชิญคณะกรรมการฯ เขารับฟงและใหขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะตอครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนดวย ดังนี ้

- วันที่ 1 มีนาคม 2559  การนาํเสนอผลงานประจาํภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2558 หรือประจําคร่ึง

แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะกรรมการฯ ที่เขารับฟงการนําเสนอผลงานคร้ังนี้ จํานวน 3 คน  ไดแก 

o รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  (ประธานกรรมการ) 

o รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี  

o ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

- วันที่ 21 กันยายน 2559  การนําเสนอผลงานประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 หรือประจํา 

คร่ึงหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะกรรมการฯ ที่เขารับฟงการนาํเสนอผลงานคร้ังนี้ จํานวน 5 คน  ไดแก 

o รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  (ประธานกรรมการ) 

o รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ) 

o รองศาสตราจารย ดร. นายแพทยปรีชา  สุนทรานนัท  

o รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี  

o ดร. วิภาพร  นิธิปรีชานนท 
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1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 
 

 

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.5) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดนาํเรียนรายงานประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 พรอมทั้งไดใหการตรวจรับคณะของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ) ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2559  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนไดรายงานผลการดาํเนินงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ)  ตามสําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ ศธ55/555 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 

2559   
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) สําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ที่ ศธ55/210 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 

(2) หนาขาวการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 

(3) สําเนาหนังสือโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ที่ ศธ55/555 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

 

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวนัพุธทีส่องของเดือน  โดยกําหนดใหมีการประชมุเดือนเวนเดือน 

คือ จํานวน 6 คร้ังตอปโดยประมาณ   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการประชุมคณะกรรมการฯ จาํนวน 6 คร้ัง ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ไดเขารวม

ประชุม ดังนี ้

- คร้ังที่ 103/6/2558  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังที่ 104/1/2559  วันที่ 12 มกราคม 2559  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังที่ 105/2/2559  วันที่ 15 มีนาคม 2559  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังที่ 106/3/2559  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 

- คร้ังที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน 2559  มีผูเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 90.91 
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1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 1) 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ตารางแจงนับจาํนวนกรรมการที่เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ 

การประชุมคร้ังที ่
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด (คน) 

จํานวนกรรมการทีเ่ขาประชุม (คน) รอยละของกรรมการ 

ที่เขาประชุม กรรมการตัวจริง ผูแทนกรรมการ รวม 

103/6/2558 11 7 4 11 100.00 

104/1/2559 11 8 3 11 100.00 

105/2/2559 11 9 2 11 100.00 

106/3/2559 10* 8 2 10 100.00 

107/4/2559 10* 7 3 10 100.00 

108/5/2559 11 8 2 10 90.91 

* เนื่องจากประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) พนจากตําแหนง จึงไดดําเนินการสรรหาประธานกรรมการข้ึน  และไดมีการประกาศ 

แตงต้ังให รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)  เปนประธานกรรมการ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 8 เมษายน 2559   

จึงทําใหตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง 1 ตําแหนง ทําใหเหลือจํานวนกรรมการ 10 คน  ซึ่งขณะที่มีการประชุมการดําเนินการสรรหากรรมการยังอยูในข้ันตอนการ

พิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

(2) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 103/6/2558 

- คร้ังที่ 104/1/2559 

- คร้ังที่ 105/2/2559 

- คร้ังที่ 106/3/2559 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 
 

 
 

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะหดานการเงิน  ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององคกร (น้ําหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 105/2/2559  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  ไดพิจารณาผลการ

ตรวจสอบ 

การจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการของโรงเรียนของผูสอบบัญชทีีค่ณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและ 

ใหขอคิดเห็น  กอนนําสงสาํนักงานการตรวจเงินแผนดนิและเผยแพรในรายงานประจาํปและเว็บไซตของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 105/2/2559 

(2) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนเผยแพรงบการเงิน (www.mwit.ac.th) 
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1.5.2 มีขอมูลงบการเงิน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดแสดงงบแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได และคาใชจายของโรงเรียน ทางรายงานประจาํป 

ของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําไฟลรายงานประจาํปเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

(2) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงวาโรงเรียนแผยแพรรายงานประจาํป 

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

 

1.5.3 มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดแสดงประวัติของคณะกรรมการฯ ในเวบ็ไซตและรายงานประจาํปของโรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลตัวอยางหนาเวบ็ไซตของโรงเรียนที่แสดงประวัติของคณะกรรมการฯ 

(https://www.mwit.ac.th/index_board.php) 
 

 
 

1.5.4 มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 0.25) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหโรงเรียนนํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เผยแพรผานเว็บไซตของโรงเรียน  

ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจะปรากฏขอมูลผูเขารวมประชุมดวย  นอกจากนี้  โรงเรียนไดนาํตารางแจงการนบั 

การเขาประชุมของคณะกรรมการฯ 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 และคณะอนุกรรมการแตละชุด เผยแพรผานทางเวบ็ไซตของ

โรงเรียน 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) ไฟลหนาเว็บไซตของโรงเรียนทีแ่สดงโครงสรางของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ (www.mwit.ac.th) 
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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 ขอบังคับและระเบียบของ

โรงเรียน  แผนการปฏิบัติงาน  รายงานประจาํป  ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  ทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน ฯลฯ  
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

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

 

 

ประเด็นที่ 2  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน (นํ้าหนักรอยละ 3) 
 

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการรวมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่  

(นํ้าหนักรอยละ 2) 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  ไดเห็นชอบแบบประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการทั้งที่เปนแบบรายบุคคลและภาพรวมของทั้งคณะ  ซึ่งโรงเรียนไดจัดสงแบบประเมินดังกลาวไป

ยังคณะกรรมการแตงละทานและสรุปเสนอคณะกรรมการรับทราบและใหขอคิดเห็นในการประชุมคร้ังที่ 108/5/2559   

วันที่ 13 กันยายน 2559 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

(1) e-File สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 

- คร้ังที่ 107/4/2559 

- คร้ังที่ 108/5/2559 

(2) e-File แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

ผลการดําเนินงาน 

 

รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วันท่ี 3 – 5 ตุลาคม 2558 เขารวมประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยรีะดับนานาชาติ  Science and 

Technology in Society Forum – STS Forum ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 ประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ ดานการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM Education  

ณ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประชุมวิชาการระดับชาติ ดานการศึกษาทั่วไป เร่ือง เปดโลกกวางทางปญญา  

วิชาการศึกษาทั่วไป ณ โรงแรม Golden Tulip กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เขาเยี่ยมศึกษาดูงานการจัดการ ณ สถาบนัวิทยสิทธิสิริเมธี VISTEC จ.ระยอง 
 

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของสภานิติบญัญัติแหงชาติ (สนช.)  ซึ่งมีภารกิจสาํคัญและกอเกิดประโยชนอยางยิง่ตอการศึกษาของประเทศ  

และโดยที่ภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคือการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจากการดํารงตําแหนงประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการดังกลาว  จงึทําให รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  สามารถนํามาประยุกตเขา

กับโรงเรียนไดเปนอยางด ี

อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน อาทิ (1) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมประเด็น 

การบังคับใชกฎหมายตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล 6 ดาน ไดแก (ก) การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธกิาร (ข) การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียน

การสอน  (ข) การปฏิรูปการผลติ การพัฒนา และคาตอบแทนของครู  (ค) นโยบายการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน (ง) นโยบายการผลักดันคานิยม 12 ประการ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม (จ) นโยบายการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความรักชาติรักแผนดนิ (2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นสาํคัญในการแกไขปญหาเชิง

รุก เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ (3) 

จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมาธกิาร เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา การสงเสริมการ

พัฒนาการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 6 ดาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน

อยางยิ่งตอการศึกษาของชาต ิ

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559  เขารวมงานประชุมทางวิชาการ เร่ือง “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและ 

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นสําคัญทางการศึกษา และการพฒันาวิชาชีพในหองประชุมใหญ เชน  

การอภิปรายพิเศษเร่ือง “จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM Education สําคัญอยางไรกับอนาคตประเทศไทย” 
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหินาที่กรรมการ  

(นํ้าหนักรอยละ 1) 

การเสวนาพิเศษ เร่ือง “การวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง” และ “การจัดการเรียนรู...เพื่ออยู

ในศตวรรษที่ 21” การบรรยายพิเศษ เร่ือง “มองไปขางหนา...การศึกษา 4.0” การเสวนา เร่ือง “Philosophy for 

Children (P 4 C) และตัวอยางบทเรียนความสําเร็จ” โดยวทิยากรจากสาธารณรัฐสิงคโปร และการอภิปราย เร่ือง  

“ตอบโจทย...การพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมดี ดี ที่ขายได” 

การไปศึกษาดงูานทางดานการบริหารจัดการ ดานการศึกษาและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งได 

นําความรู ประสบการณทีไ่ดนาํมาขยายตอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อใหโรงเรียน

สามารถดําเนินงานไดตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรระดบันานาชาตไิด อาทิ วนัที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม  

2559  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล คร้ังที่ 65 ณ เกาะไมเนา สหพันธรัฐเยอรมน ี
 

รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เขารวมการประชุมการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ ทีส่ํานักงาน

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ Teaching Globally โดยมีวิทยากร อาทิ  

Dr. Steven H. Voldman ณ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559 เขารวมประชุมสัมมนาทางวชิาการและเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

IEEE Teacher In-Service Program (TISP) Training Workshop ในหัวขอที่เก่ียวกับการศึกษาอาทิ ดานการจัดการ

เรียนการสอนแบบ STEM Education  ณ โรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานคร 
 

จากประสบการณการเขารวมงานประชุมทางวิชาการทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ

ดังกลาวขางตน ทาํใหกรรมการบริหารโรงเรียนไดมีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางดานการจดัการเรียนการสอน

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มารวมงาน ตลอดจน

กรรมการบริหารสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชและขยายผลตอในโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  

อีกทั้ง ทําใหกรรมการบริหารไดทราบถึงการบริหารจัดการใรงเรียนและสถาบนัการศึกษาทีไ่ดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางกันอีกดวย 

 

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 : 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) เปนการประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrist Assessment) ของ
คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: 
ACRC) บูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แลวนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและสังเคราะหเปนองคประกอบ
หลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน การประเมินดังกลาวไดจําแนกเปนองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็นการ
ประเมินและแปลงไปสูคําถามที่ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน 

องคประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงในการดาํเนนิงานของหนวยงาน 

2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร) (Integrity in Service Delivery) 
ประเมินจากการรับรูและประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ 
และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดาํเนินงานของหนวยงาน 

5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ทางโรงเรียนไดดาํเนินการกรอกขอมูลลงในแบบสอบถามในแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based 

Integrity & Transparency Assessment: EBIT) เปนการอธิบายถึงการดําเนนิการตางๆ ของโรงเรียนที่สอดคลองกับ
คําถาม รวมถึงรวบรวมหลักฐานเอกสารตางๆ อันสอดคลองกับขอมูลที่ตรงประเด็นคําถาม เพื่อใหมีความกระจางและ
เขาใจในขอมูลนั้นๆ ซึ่งจะประกอบการพิจารณาในแตประเด็น 

ประเด็นคําถาม ประกอบดวย EB1 – EB11 โดยโรงเรียนจัดสงไปยังสาํนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ภายในวนัที่กําหนด วันที่ 31 พฤษภาคม 2559) (คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยมอบหมายใหโรงเรียนนายรอยตํารวจสามพรานเปนผูดาํเนนิการวิจัย) 

   

 

ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ 6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (integrity & 

Transparency Assessment : ITA) แบงเปน 5 ระดับ  
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 ระดับ 5 5.0000 0.2500  

  
 

     

หมายเหตุ : 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนด 
ใหมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง สาํนักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. ทาํการประเมินผลหนวยงานภาครัฐ 
สวนกลาง 148 หนวยงาน  จังหวัด  76  จังหวัด  (จังหวัดละ  3  หนวยงาน รวม 228 หนวยงาน) องคการมหาชน  
53 หนวยงาน 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดดําเนินการ : 
 

โรงเรียนไดดําเนินการตอบขอมูลในประเด็นคําถามตามแบบประเมินตามที่ สํานักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
เห็นชอบ และทางผูวิจัยเปนผูดําเนินการตอไป 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
คณะบุคคลและหนวยงานที่มสีวนผลักดนัใหโรงเรียนดําเนนิงานดวยความโปรงใส โดยตลอดมา อาท ิ

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
- สมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ 6 เดือน 

       รอบ 12 เดือน 

- นักเรียนปจจุบนั 
- นักเรียนเกา 
- ครูและเจาหนาที ่
- ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณสงูเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- สถาบนัการศึกษาและหนวยงานดานการวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ประเด็นคําถามบางประเดน็ในแบบสอบถามจากผูใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจทีไ่มตรงหรือ

สอดคลองกับการดําเนนิงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนไดดาํเนนิการในเร่ืองนั้นๆ อยางโปรงใสและยุติธรรมไปแลว หากแต
ผูตอบแบบสอบถามจะมีมุมมองที่คอนขางมองถึงตัวเองเปนสาํคัญ 

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
- 
 

 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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