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แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1



2

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543
มาตรา 7 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

1. ด าเนินการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. จัดท าหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใช้ในโรงเรียน
3. ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ท่ีมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
4. การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล



วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เหน็การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาต ินโยบายและแผนระดับชาติ

1, 2 1.1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่ศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกบั STEM Career 10 98

(232/236)
97

(229/236)
97.05

(230/237)

ร้อยละ 
97

(230 คน)

ร้อยละ 
97.47

(231 คน)

สูงกว่าร้อยละ 
97.89

(232 คน)
1, 2 1.1.2 ร้อยละของนักเรยีนที่ส าเรจ็การศึกษาได้รับ

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของ
โลก/เอเชียสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 5.44
(13/239)

7.63 
(18/236)

10.55
(25/237)

ร้อยละ 10
(24 คน)

ร้อยละ 11
(26 คน)

ร้อยละ 12
(28 คน)

1, 2 1.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนทีไ่ด้รบัรางวัลจากการประกวด
ในระดับนานาชาติ

5 74.07
(20/27)

70.59
(12/17)

82.98 
(39/47)

ต่ ากว่า
ร้อยละ 66.67

ร้อยละ 66.67
(2/3 ของโครงงานที่ส่ง
เข้าประกวดทั้งหมด)

สูงกว่า
ร้อยละ 66.67

1, 2, 4 1.1.4 การพัฒนารูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหา
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อการศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองของนักเรยีน
โรงเรียนเครือขา่ยและผู้สนใจ

10

1, 2, 4 1.1.4.1 จ านวนสื่อการเรยีนในรปูแบบวิดีโอออนไลน์
ตามเนื้อหาการเรยีนรูร้ะดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองของ
นักเรียนโรงเรยีนเครือขา่ยและผู้สนใจ

(5) 28 หัวข้อ 41 หัวข้อ 32 หัวข้อ
33

หัวข้อ
36

หัวข้อ
39

หัวข้อ

1, 2, 4 1.1.4.2 จ านวนการเข้าชมสื่อการเรยีนในรูปแบบ
วิดีโอออนไลน์

(5) 14,130 18,526 15,239 15,700 ครั้ง 17,200 ครั้ง 18,600 ครั้ง
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สรุปตัวชี้วัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อท่ี)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1.2 ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงท่ีมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

1, 2, 3, 4 1.2.1 ผลส าเร็จของโครงการความรว่มมอืกบั
โรงเรียนเครือขา่ยในการขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธกีารจดัการเรยีนการสอน
สู่โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

5 ร้อยละ 90.64 ร้อยละ 95.68 N/A ร้อยละ 
< 80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
> 80

1, 2, 3, 4 1.2.2 ผลส าเร็จของโครงการพฒันาความรู้ทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับครูวิทยากรระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรยีนการสอน
นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

5 - - - ร้อยละ 
< 80

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
> 80
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สรุปตัวชี้วัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อท่ี)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

2.1 ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

1, 4 2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้เอกสารดจิิทลัใน
การสื่อสารภายในองค์กร 12.5 - - - < ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 > ร้อยละ 85

1, 4 2.1.2 ร้อยละของนักเรยีนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้า
เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือก
วิธีการส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์

12.5 -
ร้อยละ
80.83

ร้อยละ
89

ร้อยละ 80.83 ร้อยละ 89
> ร้อยละ 89
และมีการแจง้

ผลสอบออนไลน์

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน 

5 ร้อยละ 31.57 ร้อยละ 27.56 ร้อยละ 31.38 - 1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ  
ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 
และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่สูงกว่าร้อย
ละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตามแผนที่เสนอตอ่
คณะกรรมการองค์การ
มหาชน ณ ต้นปี 
งบประมาณ

5

สรุปตัวชี้วัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อท่ี)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 10

1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) : การให้บริการพิเศษทางด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- - 98 คะแนน มีรายชื่อชดุขอ้มลู 
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตาม
ประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

• มีค าอธิบายขอ้มลู 
(Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ที่ สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ของทุกชุด
ข้อมูล (15 คะแนน)

• มีระบบบัญชีข้อมลูของ
หน่วยงาน (Agency 
Data Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน
(10 คะแนน)

• น าขึ้นชุดข้อมูล
metadata และระบุ
แหล่งข้อมูล ส าหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 ของ
ชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดบน
ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน  เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร.ก าหนด 
(20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบ
โจทย์ตามประเด็นภายใต้
ของ focus area อย่างน้อย 
1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10 321.71
คะแนน

276.83
คะแนน

323.78 
คะแนน

275 คะแนน - 350 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

10 75.50 85 N/A 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน

สรุปตัวชี้วัดของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) (ไม่น ามาค านวณคะแนน)

ภารกิจหลักขององค์การมหาชน :

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) :

1) เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือ
เป็นการเตรียมพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการท่ีจะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ
2) เป็นโรงเรียนต้นแบบของรัฐในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปี 
(ปี 2563 - 2565)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(ประมาณการ)
เป้าหมาย เป้าหมายรวม ผลการด าเนินงานรวม

ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

ผลการด าเนินงานรวม 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(ประมาณการ)
1. ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อ
นักเรียน (MWIT)

ร้อยละ 

70

- ร้อยละ 75 - - ร้อยละ 80 - - -

2. ระบบการ

ติดตามและเก็บ

รวบรวมข้อมูลศิษย์

เก่าโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ในด้าน

การวิจัย

- - จัดท า

แผนการเก็บ

ข้อมูลรวมทั้ง

แผนการสร้าง

สร้างระบบ

- - เก็บรวบรวม

ข้อมูลศิษย์เก่าได้ 

ร้อยละ 50 ของ

ศิษย์เก่าทั้งหมด

- - -



รายละเอียดตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ STEM Career 

ค าอธิบาย :
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีภารกิจพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ มีการด าเนินการจัดการสอนที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นแ ละลึกซึ้ง เพ่ือพัฒนา

ความถนัดและความสามารถของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้เรียนแบบ Active learner และจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้    ที่พัฒนากระบวนการคิด กระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นหาค าตอบในประเด็น
หรือปัญหาที่ก าหนด (Problem-based and scientific inquiry) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และฝึกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานวจิัยต่าง ๆ และเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาบรรยายพิเศษภายในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวจิัยให้แก่นักเรียน และช่วย
จุดประกายความคิดในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการท าให้นักเรียนได้มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นตัวป้อนที่ดีและเก่งให้สถาบันอุดมศึกษาในการที่จะสร้างบุคลากรชั้นยอดของประเทศ

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวกับ STEM Career หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม
98

97.89 (232 คน)
98

97.89 (232 คน)
98

97.89 (232 คน)
98

97.89 (232 คน)

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2561 2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

98.33
(235/ 239)

98
(232/ 236)

97
(229/ 236)

97.05
(230/ 237)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

10
ต่ ากว่า

ร้อยละ 97
(230 คน)

ร้อยละ 97.47
(231 คน)

สูงกว่า
ร้อยละ 97.89

(232 คน)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2
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ตัวช้ีวัด 1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยชั้นน า50 ล าดับแรกของโลก/เอเชียสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12 ร้อยละ 12

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (2565 - 2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

5.44 
(13/239)

7.63 
(18/236)

10.55
(25/237)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2

ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นในต่างประเทศ การที่จะประสบผลส าเร็จดังกล่าวได้ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พ้ืนฐานที่ดีของตัวนักเรียน มีที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นเลิศ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นโรงเรียนพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มี
โอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นน านั้นย่อมเป็นที่รวมของคณาจารย์ชั้นยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ ยม โอกาสที่จะได้
พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้างให้นักเรียนมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หากนักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถือว่าเป็นผลส าเร็จของการศึกษาต่อ

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ พิจารณาได้จากจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของโลก/เอเชียสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยใช้การจัดล าดับมหาวิทยาลัยชั้นน า จาก QS World University Ranking 
2021 ของ Top University Ranking 2021

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 ร้อยละ 10
(24 คน)

ร้อยละ 11
(26 คน)

ร้อยละ 12
(28 คน)
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ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดในระดับนานาชาติ

ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

> ร้อยละ66.67 > ร้อยละ66.67 > ร้อยละ66.67 > ร้อยละ66.67

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

74.07 
(20/27)

70.59
(12/17)

82.98 
(39/47)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรยีน เพื่อฝึกประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า การทดลอง การท าวิจัย โรงเรียนได้สนับสนุนให้
นักเรียนส่งเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับทุนในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนน าผลงานไปน าเสนอในการประชุมวิชการต่าง ๆ 
รวมถึงการประกวดแข่งขันโครงงานท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้างความภูมิใจและความเช่ือมั่นให้กับตนเอง

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรค์ือ ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนที่ได้รบัรางวัลจากการประกวดในระดับ
นานาชาติ โดยเทียบจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดร้ับรางวัลกับจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีสง่เข้าประกวดในระดบันานาชาติ
เง่ือนไข : จ านวนโครงงานท่ีส่งประกวดต้องมีขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 24 โครงงาน (ก าหนดจากค่าเฉลี่ยโครงงานท่ีส่งประกวดในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา)
หมายเหตุ : เสนอค่าเป้าหมายใหม่จาก 2 ใน 3 ของจ านวนโครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งข้น คิดเป็นร้อยละ 67 และยังมีปัจจัยขึ้นอยู่กับ

- เวทีระดับนานาชาติที่จัดข้ึนในแต่ละปี 
- การส่งโครงงานเข้าประกวดขึ้นอยูก่ับการจ ากัดจ านวนโครงงานของเวทีน้ัน ๆ เช่น บางงานก าหนดให้สามารถสง่ได้ 1 โครงงานเท่านั้น
- การส่งโครงงานเข้าประกวดขึ้นอยูก่ับ ตารางเวลาที่เหมาะสมกับนักเรยีนของโรงเรียน บางเวทีไม่สามารถส่งโครงงานเข้าประกวดไดเ้นื่องจากจดังานในช่วงการสอบของร.ร.
- ร.ร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 ต่ ากว่า
ร้อยละ 66.67

ร้อยละ 66.67
(2/3 ของโครงงานท่ีส่งเข้า

ประกวดทั้งหมด)

สูงกว่า
ร้อยละ 66.67
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ตัวชี้วัด 1.1.4 การพัฒนารูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนร. ร.ร.เครือข่ายและผู้สนใจ
ตัวชี้วัด 1.1.4.1 จ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลนต์ามเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ

ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

39 หัวข้อ 39 หัวข้อ 39 หัวข้อ 117 หัวข้อ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

28 หัวข้อ 41 หัวข้อ 32 หัวข้อ

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2, 4

สื่อการสอนเป็นตัวกลางท่ีจะน าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามที่ผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งยัง
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อีกด้วย สื่อการสอนแต่ละประเภทต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะและคุณค่าในตัวเอง ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึง
ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อที่จะเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาและบทเรียน วัตถุประสงค์และผู้เรียน นอกจากนั้นผู้สอนยัง
ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอน เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนรู้ได้อย่างมากที่สุด

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือจ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป แต่ละสาขาวิชาจะผลิตสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์เพ่ือการศึกษาดว้ยตนเอง รู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 33 หัวข้อ 36 หัวข้อ 39 หัวข้อ
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ตัวชี้วัด 1.1.4 การพัฒนารูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรยีนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองของนร. ร.ร.เครือข่ายและผู้สนใจ
ตัวช้ีวัด 1.1.4.2 จ านวนการเข้าชมสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์

ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

18,600 ครั้ง 18,600 ครั้ง 18,600 ครั้ง 55,800 ครั้ง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

14,130 18,526 15,239

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2, 4

พันธกิจส าคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประการหนึ่งคือ การเป็นโรงเรียนต้นแบบน าร่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมีโครงการจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหา
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน
ที่เป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้สื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 15,700 ครั้ง 17,200 ครั้ง 18,600 ครั้ง
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ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

80 80 80 80

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 
90.64

ร้อยละ 
95.68

N/A

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

น้ าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายข้ันต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายข้ันสูง
(100 คะแนน)

5 < ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธกีารจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยด าเนนิการมาตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผล
ฯ รุ่นที่ 2 ด าเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การด าเนินการของกลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้สิน้สดุลงแล้ว ส่วนการ
ด าเนินการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2 จะสิ้นสุดลงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ  ได้แก่ 

1. ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเครือข่ายในจงัหวัดต่อกระบวนการให้การอบรมของครูโรงเรียนศูนยข์ยายผลฯ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในจงัหวัดต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ที่เข้ารับ

การอบรมจากโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
3. กระบวนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ของโรงเรียนศูนยข์ยายผลฯ ตาม

แนวทางหรือการประยุกต์จากแนวทางที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 
4. ความส าเร็จในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,3,4

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวง ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันฯ
1.2.1 ผลส าเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ ร.ร. ระดับม.ปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
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ตัวชี้วัด 1.2.2 ผลส าเร็จของโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับครูวิทยากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนกัเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

ค าอธิบาย :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

- - -

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 < ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80

โดยความร่วมมือระหวา่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีการจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการของ
หลักสูตรและเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวทิยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีเป้าหมาย ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและมีศักยภาพเปน็ศูนย์ฝึกอบรมด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น 100 โรงเรียน และให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวให้บริการทางวชิาการแกโ่รงเรียนเครือข่าย 1 โรงเรียน
ศูนย์ต่อ 10 โรงเรียนเครือข่าย รวมจ านวนโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในโครงการทั้งสิ้น 1,100 โรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีบทบาทส าคัญในการ 1) ร่วมจัดท ามาตรฐานและหลักสูตรของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ในมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) อบรมครูผู้สอน คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นโรงเรียนแมข่่ายของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม จ านวน 10 โรงเรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่วทิยากร พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการวทิยาศาสตร์พลังสิบ จ านวน 85 โรงเรียน โดยมีประเด็นการประเมินความส าเร็จของโครงการ  ได้แก่
1. ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมของครูผู้สอนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นโรงเรียนแมข่่ายของร.ร.ศูนย์ฝึกอบรม จ านวน 10 ร.ร.ที่เข้ารับการอบรมจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. ความสามารถในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน ร.ร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็น ร.ร.แม่ข่ายของร.ร.ศูนย์ฝึกอบรม จ านวน 10 ร.ร. ที่เข้ารับการ

อบรมจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทวิทยากรส าหรับการอบรมครูในร.ร.ศูนย์อบรม ของครูผู้สอนร.ร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นร.ร.แม่ข่ายของศูนย์ฝึกอบรม จ านวน 10 โรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมจาก

ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมของครูผู้สอนร.ร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม  จ านวน 85 ร.ร. ซ่ึงเข้ารับการอบรมจากร.ร.แม่ข่ายของศูนย์ฝึกอบรม 
5. ความสามารถในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนร.ร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นร.ร.ศูนย์ฝึกอบรม  จ านวน 85 โรงเรียน ซ่ึงเข้ารับการอบรมจากร.ร.

แม่ข่ายของศูนย์ฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อที่ 1,2,3,4
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน/นวัตกรรม
2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้เอกสารดิจิทัลในการสื่อสารภายในองค์กร

ค าอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐาน : เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ด้วยเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการงานเอกสารที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ประกอบกับมีกฎหมาย/ระเบียบออกมารองรับ/สนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

โรงเรียนจึงมีนโยบายปรับระบบการบริหารจัดการเอกสารภายในโรงเรียนโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้บริหารจัดการและการด าเนินงานของโรงเรียน
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน สอดรับการปฏิบัติงานจากท่ีพัก (Work from home) ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งการด าเนินการ/สื่อสารภายในองค์การผ่านเอกสารดิจิทัล
ดังกล่าวเป็นการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล สามารถตรวจสอบสถานะของการเอกสารและผลลัพธ์ของเอกสารได้  นอกจากนี้การด าเนินการดังกล่าวยังเป็นการลด
ปริมาณการใช้กระดาษภายในโรงเรียนด้วย

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ สัดส่วนจ านวนเอกสารภายในที่เป็นเอกสารดิจิทัลเทียบกับจ านวเอกสารที่ยังใช้กระดาษในการน าเสนอ
เรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเอกสารที่มีข้อจ ากัดทางกฎหมายให้ยังคงใช้กระดาษเป็นต้นฉบับ

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

- - -

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 4

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

12.50 < ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 > ร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน/นวัตกรรม
2.1.2  ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลอืกเขา้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลอืกวิธีการสง่เอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์

ค าอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

-
ร้อยละ
80.83

ร้อยละ
89

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมุ่งม่ันพัฒนาประเทศชาติ

โดยมีการด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้ได้วิธีการคัดกรองที่โปร่งใส ยุติธรรม และเท่ียงตรงตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด  ในปกีารศึกษา 2565 ได้มีการน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงระบบการสรรหานักเรียนของโรงเรียน โดยการพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ เพ่ือการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการให้บริการการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการรับสมัครแก่
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน โดยในระบบรับสมัครออนไลน์สามารถให้ผู้สมัครเลือกวิธีการที่จะส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 อัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร
วิธีที่ 2 ส่งเหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) :

2565 2566 2567 เป้าหมายรวม

> ร้อยละ 80.83 > ร้อยละ 80.83 > ร้อยละ 80.83 > ร้อยละ 80.83

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 4

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

12.50 ร้อยละ 80.83 ร้อยละ 89 > ร้อยละ 89
และมีการแจ้งผลสอบ

ออนไลน์



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

หลักการ :
ก าหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                                                   
ส าหรับองค์การมหาชน

น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

5 - ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่า     
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนท่ีเสนอ
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน                    
ณ ต้นปีงบประมาณ

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากผลการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยมีเป้าหมายดังนี้

สูตรการค านวณ : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

องค์การมหาชน กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ยกเว้น

PO ร้อยละ 30 MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32

PA ร้อยละ 30 สบพน. ร้อยละ 60

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี
(เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

18

เงื่อนไข 
1) องค์การมหาชนที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้  
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 



เง่ือนไข

1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset 
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงาน หรือ

2. หน่วยงานเลือก Dataset ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda ส าคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท า
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนทั้ง 14 รายการ 
หากหน่วยงานมีการจัดท ารายละเอียดไม่ครบ 
14 รายการ ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการ
ด าเนินงาน

4. หน่วยงานเดิมที่มีการด าเนินการตวัชีว้ดันีใ้นปี 2564
ให้คัดเลือกชุดข้อมลูใหม่มาด าเนนิการในปี 2565 
(ชุดข้อมูลไม่ซ้ าปี 2564) 19

เป้าหมายขั้นต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

มีรายชื่อชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตาม
ประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

• มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล 
(15 คะแนน)

• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data 
Catalog) พร้อมแจ้ง URL ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (10 คะแนน)

• น าขึ้นชุดข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล ส าหรับชุดข้อมูล
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
บนระบบบัญชีข้อมลูของหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้ของ focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

9 Focus Areas 
1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
2) ด้านการเกษตร
3) ด้านท่องเท่ียว
4) ด้านการมีรายได้และการมีงานท า
5) ด้านความเหลื่อมล้ าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน
6) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
7) ด้านการศึกษา
8) ด้านสิ่งแวดล้อม
9) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

ค านิยาม
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• ค าอธิบายข้อมูลทีส่อดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บงัคับ

ต้องท าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูลจ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ งานหรือประมวลผลได้

หลากหลายซอฟต์แวร์
ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน  
1) องค์การมหาชนต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas ที่ก าหนด (จ านวน 9 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service หรืองานที่เป็นภารกิจ

ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังหรือภากิจขององค์การตามการประเมิน PMQA 4.0 ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)
2) องค์การมหาชนต้องจัดท าชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas โดยต้องเป็นกระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน

ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสงู
3) ให้มีค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมูลที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนด 
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการน าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล 

/ การมี dashboard จากชุดข้อมูล เป็นต้น

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ

ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใชง้าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ยอดการ
วิเคราะห์หรือสร้างนวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และ
สามารถตอบโจทย์ประเด็นการด าเนินงานที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนของประเทศได้

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อปประเทศในด้านต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์



ภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ด าเนินการ

กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้าม)ี ชุดข้อมูล (ถ้าม)ี

1. ภารกิจ การให้บริการพิเศษทางด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1.1 กระบวนการท างาน 
1. การให้บริการทางวิชาการ

1.1.1 การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1) รายชื่อโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
2) ก าหนดการจัดกิจกรรม

- การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน
การสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

- การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น

- การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

1.1.2 การจัดกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ

1) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2) ผลการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

- การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยัง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

- การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น

- การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
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ตัวชี้วัดที่ 3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 10)

ตัวช้ีวัดที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. Focus Area ที่เก่ียวข้อง    ด้านการบริหารจัดการภาครฐั
2. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ Focus Area  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
3. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ น าไปเป็นฐานข้อมูลส าหรับการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/วางแผนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
4. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 1) กระทรวงศึกษาธิการ  2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน



ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หลักการ : ก าหนดประเมิน เ พ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
บริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และเป้าหมาย
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย

เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 1

หมายเหตุ :

- คิดค่าคะแนนจากการเทียบบัญญตัิไตรยางศ์ระหว่างผลการด าเนินงานจรงิกับ
ค่าเป้าหมาย 2 ระดับ (ค่าเป้าหมายขั้นต่ าและค่าเป้าหมายขั้นสูง)

- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูล
ประกอบการด าเนินการ PMQA ที่ http://www.youtube.com/PMQAChannel

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

10 275 คะแนน - 350 คะแนน
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https://bit.ly/38Wx99y
http://www.youtube.com/PMQAChannel


ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล                                                             
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10)

หลักการ

1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้
การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทาง
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ข้อก าหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทส าคัญอื่น ๆ เช่น การก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อ
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพท่ีให้มีการด าเนินงานครอบคลุมประเด็นท่ีต้องให้
ความส าคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจ านวนคร้ังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15) 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15)

2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10) 7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5)

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15) 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5)

5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
(น้ าหนักร้อยละ 10)
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ประเด็นการประเมิน 9 ประเด็น
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (15 คะแนน)
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)
5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)
6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

องค์การมหาชน (5 คะแนน)

1. การวางแผนยุทธศาสตร์

1. ทบทวนแผนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และพิจารณาแผน 5 ปี  และแผนประจ าปี 
(2564) และให้ข้อสังเกต

2. ก ากับคุณภาพของแผน
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
4. ก ากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน

2. การบริหารทางการเงิน

1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค

2. ก ากับให้มีเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ                         
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ก าหนดให้มีการจัดท าและทบทวนระเบียบบุคคล
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ในระยะยาว
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
4. ก ากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพ่ือต่อ

สัญญาจ้าง

4. การควบคุมภายใน

1. ก ากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน

5. การบริหารงานทั่วไป 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
1. ก ากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ
2. ก ากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์กร
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส
4. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ
2. ก ากับให้มีช่องทางการร้องเรียน
3. ก ากับให้มีการน าผลความพึงพอใจมาใช้

ในการพัฒนางานบริการขององค์การมหาชน

7. การบริหารการประชุม

1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.)
อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการ
ประชุม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง

2. ก ากับให้มีการายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยัง รมว.

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. มีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล
และแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น 
การประเมิน 360 องศา

2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม 




