


คํานํา 
 

 ปงบประมาณ 2549  โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผล
องคการมหาชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการกับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระหวางประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้น  

บัดนี้ การดําเนินงานของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2549 ไดเสร็จสิ้นลงแลว  โรงเรียนจึงได
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) ฉบับนี้ขึ้น โดยใชหลักเกณฑ และวธิกีารที่
ไดกําหนดไวในคํารับรองและที่เสนอแนะเพิ่มเติมโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2549 
ประกอบดวย มิติตาง ๆ 4 ดาน รวม 14 ตัวชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตวัชีว้ดั น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน 7 50 
2. ดานประสิทธภิาพการใหบริการ 2 17 
3. ดานประสิทธภิาพของการปฏิบตัิงาน 2 5 
4. ดานการพัฒนาองคกร 3 28 

รวม 14 100 
 

 ขอมูลและหลักฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด  สวนใหญอยูในรูปของ
เอกสาร และมีจํานวนมาก  ไมเหมาะสมที่จะนํามาเย็บเปนเลมรวมกับรายงานฉบับนี้  หลักฐานอางอิง
ดังกลาว โรงเรียนไดจัดแยกไวตางหาก พรอมที่จะใหผูสนใจไดศึกษาคนควาตลอดเวลา 
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะ
นํามาพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนประโยชนสําหรับองคกรและ
คณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
                   ธงชัย  ชิวปรีชา 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
         30 ตุลาคม 2549 

 - ก - 
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สวนท่ี 2     ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2548 (รอบ 6 เดือน)

            ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 4

สวนท่ี 3    รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด

               ตอนท่ี 1 (ตัวชี้วัดท่ี 1 - 13)

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสําเร็จของการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความรัก ความสนใจและมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรมาเปนนักเรียนของโรงเรียน

1.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ) 7

1.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัดทางการเรียน (SAT) 10

ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน

2.1 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 13

ท่ีดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนท่ีเขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ

2.2 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 16

ท่ีดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนท่ีเขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ

2.3 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ 19

ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดท่ี 3 ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

3.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีมีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัยรับเปนท่ีปรึกษา 22

3.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 24

ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

4.1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีท่ีจัดสอบโดย ก.พ. 26

หรือการสอบแขงขันท่ัวไปโดยหนวยงานอ่ืน

4.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ 28

ปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ

4.3 จํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตาเฉพาะ 31

ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.1 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33

5.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดานวิทยาศาตรพื้นฐาน 35

ตัวชี้วัดท่ี 6 ความสมบูรณของฐานขอมูลนักเรียนเกาเก่ียวกับผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา 37



ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลสําเร็จของการใหบริการเก่ียวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษกับโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืน

7.1 จํานวนผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 40

7.2 จํานวนผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีครูของโรงเรียน 42

มหิดลวิทยานุสรณโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการ

ท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดขึ้น

7.3 จํานวนนักเรียนท่ีมาใชบริการหองฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน 45

ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 47

ตัวชี้วัดท่ี 9 รอยละของจํานวนครูท่ีไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเก่ียวกับคุณภาพของการสอนในระดับ 49

คะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ

ตัวชี้วัดท่ี 10 คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ (บาท/บาท) 52

ตัวชี้วัดท่ี 11 คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานท่ีไดรับจากสํานักงบประมาณ(บาท/บาท) 54

ตัวชี้วัดท่ี 12 ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก

12.1 รอยละของจํานวนครูและเจาหนาท่ีท่ีสงไปฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน(3-4 สัปดาห) 56

ในตางประเทศ และไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป ภายหลังจาการฝกอบรม

12.2 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 58

ท่ีประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ

12.3 รอยละของครูท่ีใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 60

12.4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขตามประเด็นท่ีครูแลเจาหนาท่ีเสนอเก่ียวกับ 62

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดท่ี 13 จํานวนโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและมีการ 65

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ 68
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

            
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

  
1. ชื่อ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
2. สถานที่ต้ัง 

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.  เหตุผลของการจัดต้ังโรงเรียน 

 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุเหตุผลของการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ไว ดังนี้ 

 
โดยที่ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน 
ตลอดจนมีการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเปน
โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมีการเปดสอนสายศิลปและสายอื่น 
จํานวน 13 แหงขึ้น เพื่อจัดการศึกษาใหแกนักเรียน แตหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็
ยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง
จําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอันแตกตางไปจากการเรียนการสอนใน
โรงเรียนปกติ ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใหเปน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปน
พิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเปนการเตรียมขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มี
คุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของ
ประเทศและเพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดต้ังขึ้นมีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่มีความเปน
อิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวย
องคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเพื่อ
เปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
4.  อุดมการณในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดกําหนดอุดมการณในการพัฒนานักเรียนเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเหตุผลของการจัดต้ังโรงเรียน  ดังนี้ 

4.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางลึกซึ้ง  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคน และ
นักพัฒนาที่ดีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4.2 นักเรียนรักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควาอยางเปนระบบ มีความรูและ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐาน
โลกในระดับเดียวกัน 

4.3 นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค  เปนพลเมืองดียึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนทรงประมุข มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของ
ความเปนไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ มีจิตมุงที่จะทําประโยชนและสรางสิ่งที่
ดีงามใหกับสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ตองการตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของ
ตนอยางตอเนื่อง 

4.4 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้งกายและใจ 

 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับ
มาตรฐานโลก (world class) ที่มีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 
 
5. วิสัยทัศน   
 

เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา ใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก มี
จิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการ
เรียนรู มีความเปนไทย มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 

 

 
6.    พันธกิจ 

1) พัฒนาตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร  และนํารองดําเนินการสรรหานักเรียนและจัดการศึกษาใหกับ
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาใหเปนไปตาม
อุดมการณในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก 

2) รวมมือ สงเสริมและผลักดันใหมีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   



                                                                                                       การประเมินผลการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
                                                                                                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 3 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
3) รวมมือสงเสริมและผลักดันใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ต้ังแตระดับปริญญาตรี
จนถึงระดับหลังปริญญาเอก 

4) ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น ๆ 

 
            
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด
นํ้าหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 30ก.ย.49

มิติท่ี 1 มิติด ิ ิ ิบัติานประสทธผลของการปฏ งาน (50)

1 ผลสําเร็จของการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจ
และมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปน
นักเรียนของโรงเรียน

(6)

1.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา(IQ) ของนักเรียน 
กลุมที่ไดรับการคัดเลือก

คะแนน 3 115.00 122.50 125.00 126.00 126.50 126.37 4.7400 0.1422

1.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัดทางการเรียน(SAT) ของ
นักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก

คะแนน 3 60.00 65.00 68.00 69.00 69.50 66.22 2.4067 0.0722

2 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน (7)

2.1 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จาก ทุก
โรงเรียนทั่วประเทศ

รอยละ 1 19.00 23.00 26.00 27.00 27.50 28.03 5.0000 0.0500

2.2 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จาก ทุก
โรงเรียนทั่วประเทศ

รอยละ 1 19.00 23.00 26.00 27.00 27.50 26.44 3.4400 0.0344

2.3 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกปนผูแทนประเทศ
ไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ

คน 5 2 3 4 5 6 7 5.0000 0.2500

3 ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร (7)

3.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจาก
สถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษา

โครงงาน 3 34 37 40 43 46 50 5.0000 0.1500

3.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวม
แสดงผลงานในระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 8 9 10 11 12 12 5.0000 0.2000

4 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน (12)

4.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศใน
ระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการ
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น

คน 5 11 13 15 17 19 20 5.0000 0.2500

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
จากแหลงทุนตาง ๆ

คน 5 19 21 23 25 27 30 5.0000 0.2500

4.3 จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตาเฉพาะของนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

คน 2 22 24 26 28 30 31 5.0000 0.1000

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ก.พ.ร. 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด
นํ้าหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 30ก.ย.49

5 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(7)

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยี

รอยละ 2 87 89 91 93 95 93.30 4.1500 0.0830

5.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน

รอยละ 5 18 20 22 24 26 16.96 1.0000 0.0500

6 ระดับความสมบูรณของฐานขอมูลนักเรียนเกาเกี่ยวกับผล
การเรียนในระดับอุดมศึกษา

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

ระดับ1 เมื่อมีการกําหนดคณะบุคคล หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
การจัดทําฐานขอมูลนักเรียนเกาอยางเปนทางการ

ระดับ2 เมื่อสําเร็จตาม 1 และมีการจัดทําระบบออนไลนให
นักเรียนเกาสามารถรายงานผลการเรียนและผลงาน
เดนของตนเองโดยนักเรียนเกาทั้งหมดมี user name
 และ password

ระดับ3 เมื่อสําเร็จตาม 2  และมีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเกา รอยละ 40 
ของนักเรียนเกาทั้งหมด

ระดับ4 เมื่อสําเร็จตาม 2  และมีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเกา รอยละ 50 
ของนักเรียนเกาทั้งหมด

ระดับ5 เมื่อสําเร็จตาม 2  และมีฐานขอมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเกา รอยละ 60 
ของนักเรียนเกาทั้งหมด

7 ผลสําเร็จของการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
กับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น

(7)

7.1 จํานวนผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

คน 3  1,800  2,000  2,200  2,400  2,600 3,392 5.0000 0.1500

7.2 จํานวนผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ครูจากของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอื่น ๆ เสนอในการ 
ประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดขึ้น

คน 3 10 20 30 40 50 143 5.0000 0.1500

7.3 จํานวนนักเรียนที่มาใชบริการหองฉายภาพเสมือน
จริงดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน

คน 1  1,000  1,200  1,400  1,600  1,800 3,153 5.0000 0.0500

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 5 -

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด
นํ้าหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 31ก.ย.49

มิติที่ 2 มิติด ุ  ิานคณภาพการใหบรการ (17)

8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 10 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 * * *

9 รอยละของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ข้ึนไป
จากคะแนน 5 ระดับ

รอยละ 7 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 82.24 5.0000 0.3500

มิติที่ 3 มิติด ิ ิ ิบัติ (5)านประสทธภาพของการปฏ งาน

10 คาใชจายดานบุคลากร ตองบบุคลากรที่ไดรับจากสํานัก
งบประมาณ (บาท/บาท)

บาท/บาท 2.5 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89 0.86 5.0000 0.1250

11 คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับจาก
สํานักงบประมาณ (บาท/บาท)

บาท/บาท 2.5 0.94 0.92 0.9 0.88 0.86 0.73 5.0000 0.1250

มิติท่ี 4 มิติด ํ ั ู ิ ั  (28)านการกากบดแลกจการและพฒนาองคกร

12 ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสู
มาตรฐานโลก

(13)

12.1 รอยละของจํานวนครูและเจาหนาที่ที่สงไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเขมขน (3-4 สัปดาห) ในตางประเทศ 
และไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ข้ึนไป 
ภายหลังจากการฝกอบรม

รอยละ 2 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 23.53 1.0000 0.0200

12.2 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดย
หนวยงานตาง ๆ

เรื่อง 4 2 3 4 5 6 6 5.0000 0.2000

12.3 รอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้น
ไปในการเรียนการสอน

รอยละ 4 35 40 50 60 65 76.36 5.0000 0.2000

12.4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขตามประเด็น
ที่ครูและเจาหนาที่เสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

13 จํานวนโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โรงเรียน (5) 5 10 15 20 25 33 5.0000 0.2500

14 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ระดับ (10) 1 2 3 4 5 * * *

นํ้าหนักรวม 100    ค ี่  3.6018าคะแนนทได

ผลคะแนน ณ  วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมินโดยใชเครื่องมือจากสวนกลาง
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สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

ตอนที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 1-13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1  ผลสําเร็จของการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรกั ความสนใจและมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตรและ 
                 วิทยาศาสตรมาเปนนักเรียนของโรงเรียน 
                 1.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ) ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการคดัเลือก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว   

                       2. นางสาวชคดี  ไวยวุทธิ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
การสอบวัดเชาวนปญญา เปนการสอบวัดความสามารถในการคิด การเชื่อมโยง และการรูจักใชเหตุผล 

ในการแกปญหา   การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ในรอบสุดทาย โรงเรียนไดจัดใหมีการ
สอบวัดเชาวนปญญาโดยใชแบบวัดมาตรฐานที่ดําเนินการและแปลผลโดยนักจิตวิทยาจากสถาบันจิตเวชศาสตร
สมเด็จเจาพระยา  

นักจิตวิทยาและคณะกรรมการคัดเลือกไดประชุมระดมความคิด เพื่อเลือกแบบวัดและกําหนดเกณฑขั้น
ตํ่า ซึ่งไดกําหนดวานักเรียนตองมีระดับสติปญญาอยูในกลุมฉลาดขึ้นไป (IQ ต้ังแต110 ขึ้นไป) จึงจะไดรับการ
พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อใหไดนักเรียนที่มีเชาวนปญญาสูง อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนได
ตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ) ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการ 
คัดเลือก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากจํานวนที่นักเรียนสมัครเพื่อเขาเรียนในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 17,539 คน มีผูที่ผานการ
คัดเลือกในรอบแรกและมาเขาคายรอบสอง จํานวน 433 คน  โรงเรียนไดจัดใหมีการสอบวัดเชาวนปญญา ของ
นักเรียน 433 คน อันเปนสวนหนึ่งของการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 มีนักเรียนไดรับ
การคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 240 คน  

คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา(IQ)ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 240 คน ในปงบประมาณ 
2549 มีคาเปน 126.37 คะแนน  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน ถาเชาวนปญญาเฉลี่ยของนักเรยีนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เปน 115    
 2  คะแนน ถาเชาวนปญญาเฉลี่ยของนักเรยีนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เปน 122.50  
 3  คะแนน ถาเชาวนปญญาเฉลี่ยของนักเรยีนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เปน 125   
 4  คะแนน ถาเชาวนปญญาเฉลี่ยของนักเรยีนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เปน 126   
 5  คะแนน ถาเชาวนปญญาเฉลี่ยของนักเรยีนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก เปน 126.50    
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

 
    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. เนื่องจากโรงเรียนไมมีบุคลากรที่สามารถจัดสอบวัดเชาวนปญญาไดเอง  จึงไดขอความอนุเคราะห
นักจิตวิทยาจากสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยาชวยดําเนินการสอบวัดและแปลผลคะแนนให 

2. โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด นักจิตวิทยาและกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน เพื่อเลือก
แบบวัดเชาวนปญญาและกําหนดเกณฑขั้นตํ่า ที่ประชุมมีมติใหใชแบบสอบวัดเชาวนปญญา 
Advanced Progressive Matrices  (APM) และนักเรียนจะตองมีระดับสติปญญาอยูในกลุมฉลาด
ขึ้นไป( IQ ต้ังแต 110 ขึ้นไป) จึงจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อใหไดนักเรียนที่มี
ศักยภาพสอดคลองกับวัตถุประสงค  นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติใหใชเกณฑปรกติ (norm) ของ
ตางประเทศในการแปลผลคะแนนการสอบครั้งนี้ เนื่องจากยังไมมีเกณฑปรกติ(norm) ของประเทศไทย 

 

น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

1.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ) 
ของนักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก 

3 126.37 4.7400 0.1422 
คะแนน 

 

3. โรงเรียนไดจัดสอบวัดเชาวนปญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 คะแนนเชาวนปญญาสูงสุด ตํ่าสุด 
และคะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา ของนักเรียน 240 คน ที่ไดรับการคัดเลือกเปนดังนี้ 

- คะแนนเชาวนปญญาสูงสุด (IQ สูงสุด ) 140  
- คะแนนเชาวนปญญาตํ่าสุด (IQ ตํ่าสุด) 113 
- คะแนนเชาวนปญญาเฉลี่ย ( X ) 126.37 
- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 7.87 

4. ความหมายของคะแนน 
 
 
 
 
 
 

คะแนน IQ ความหมาย 

110-119 Bright 
120-129 Superior 

130+ Above Superior 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
นักวิชาการ นักจิตวิทยา ที่ไดรับการรับรองใหสามารถใชแบบวัดเชาวนปญญาไดในสถาบันตาง ๆ แมจะ

มีจํานวนนอยแตก็ใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางดียิ่ง ไดใหขอเสนอแนะและสรรหาเครื่องมือใหโรงเรียนไดใช
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมและดีที่สุดอยูเสมอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. 

2. 

เครื่องมือที่ใชกันอยูในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ เกณฑ
ปรกติ (norm) ที่ใชยังไมไดมีการจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับเด็กไทย ยังตองใชเกณฑปรกติ 
(norm) ที่จัดทําขึ้นสําหรับเด็กในประเทศตะวันตก ผลการวัดจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนสูงกวาการ
เทียบกับเกณฑปรกติ (norm) ที่จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับเด็กไทย  
ขณะนี้โรงเรียนไดรับความรวมมือจากนักจิตวิทยา และนักวิชาการทางดานนี้อยางดี ซึ่งภายหนา 
โรงเรียนจําเปนตองสรางนักวิชาการทางดานนี้ของโรงเรียนเอง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต   

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1 : 
-   ตารางสรุปคะแนนการสอบวัดเชาวนปญญา (IQ) ของนักเรียนที่ผานการคัดเลือก 240 คน 
    ปการศึกษา 2549 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 
ตัวชี้วัดที่  1  ผลสําเร็จของการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรกั ความสนใจและมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตรและ 
                 วิทยาศาสตรมาเปนนักเรียนของโรงเรียน 
                 1.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัดทางการเรียน (SAT) ของนักเรียนกลุมทีไ่ดรับการคัดเลอืก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว   

                       2. นางสาวชคดี  ไวยวุทธิ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
การสอบวัดความถนัดทางการเรียน (SAT) ประกอบดวยการวัดสมรรถภาพสมองทางดานภาษา ดาน

จํานวนหรือตัวเลข  ดานเหตุผล และดานมิติสัมพันธ การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ในรอบสุดทายของปนี้  โรงเรียนไดจัดใหมีการจัดสอบวัดความถนัดทางการเรียนโดยใชแบบวัดมาตรฐานที่ได
จัดทําขึ้นมาใหม 

นักวิชาการและคณะกรรมการการคัดเลือกไดประชุมระดมความความคิด เพื่อกําหนดเกณฑขั้นตํ่า ซึ่งได
กําหนดวานักเรียนจะตองมีผลการสอบวัดความถนัดทางการเรียนในรูปคะแนนมาตรฐาน T ต้ังแต 60 ขึ้นไปเมื่อ
เทียบกับเกณฑปรกติ   จึงจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อใหไดนักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนสูง  
อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของกลุมนักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

จากจํานวนนักเรียนที่สมัครเพื่อเขาเรียนในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 17,539 คน มีผูที่ผานการ
คัดเลือกในรอบแรกและมาเขาคายรอบสอง จํานวน 433 คน  โรงเรียนไดจัดใหมีการสอบความถนัดทางการ
เรียน อันเปนสวนหนึ่งของการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 มีนักเรียนไดรับการคัดเลือก
เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 240 คน   

คะแนนเฉล่ียของคะแนนมาตรฐาน T ของความถนัดทางการเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก 
จํานวน 240 คน ปงบประมาณ 2549 มีคาเปน 66.22 คะแนน 

การวัดความถนัดทางการเรียนในปนี้เปนปแรกที่ใชเครื่องมือและเกณฑปรกติ ที่สรางเปนการเฉพาะ
สําหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งตางจากปที่ผานๆ มาที่ไดใชเครื่องมือและเกณฑปรกติ ของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งสรางไวสําหรับการใชกับนักเรียนทั่วไป 
ผลการสอบวัดจึงอาจแตกตางกันบาง. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน ถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก  เปน 60  
 2 คะแนน ถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก  เปน 65  
 3 คะแนน ถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก  เปน 68  
 4 คะแนน ถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก  เปน 69 
 5 คะแนน ถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก  เปน 69.50 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ในปนี้เปนปแรกที่โรงเรียนไดใชเครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียนและเกณฑปรกติ(norm)  
ที่สรางขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   ซึ่งตางจากปที่ผาน ๆ มาที่โรงเรียน
ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนผูวัดและแปลผลความถนัดทางการเรียน โดยใชเครื่องมือและเกณฑปรกติของสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา ฯ  ที่สรางขึ้นสําหรับใชกับนักเรียนทั่วไป ผลสอบการวัดจึงอาจมีความ
แตกตางกันบาง  

2. โรงเรียนไดจัดประชุมระดมความคิด นักวิชาการและกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน เพื่อกําหนด
เกณฑขั้นตํ่า ที่ประชุมมีมติวานักเรียนจะตองไดคะแนนผลการสอบในรูปของคะแนนมาตรฐาน T 
ต้ังแต 60 ขึ้นไป จึงจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก  

3. โรงเรียนไดจัดสอบวัดความถนัดทางการเรียน เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2549  คะแนนมาตรฐาน T 
สูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉล่ียของความถนัดทางการเรียนของแตละดานและรวมทั้งฉบับ ของ
นักเรียน 240 คน ที่ไดรับการคัดเลือกเปนดังนี้  
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัดทางการ 
     เรียน (SAT) ของนักเรียนกลุมที่ไดรับ 
     การคัดเลือก 

3 66.22 
คะแนน 

2.4067 0.0722 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ก.พ.ร. 
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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 
 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           4. ความหมายของคะแนนมาตรฐาน T เปนดังนี้ 
          
 
 
 
 
 
 

 

ความถนัดทางการเรียน 
รายการ ดาน

จํานวน 
ดาน

เหตุผล 
ดานมิติ
สัมพันธ 

ดาน
ภาษา 

รวมทั้ง 
4 ดาน 

คะแนนมาตรฐาน T สูงสุด (Max) 83.00 84.00 86.00 72.00 76.00 
คะแนนมาตรฐาน T ตํ่าสุด (Min) 54.00 51.00 48.00 34.00 60.00 
คะแนนมาตรฐาน T เฉลี่ย ( X ) 68.08 70.67 70.10 55.57 66.22 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 6.06 7.61 7.47 7.67 3.93 

คะแนนมาตรฐาน T ความหมาย 

ดีมาก/เกงมาก 65 ขึ้นไป 
55 - 64 ดี/เกง 
45 – 54 พอใช/ปานกลาง 

ออน/ตองปรับปรุง ตํ่ากวา 45 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหความอนุเคราะหกับ

โรงเรียนดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงการชวยพัฒนาเครื่องมือใหกับโรงเรียนขึ้นเปนการเฉพาะและพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนใหสามารถดําเนินการสอบและแปลผลคะแนนไดดวยตนเอง ดังนั้นในปการศึกษา 2549 
บุคลากรของโรงเรียนสามารถดําเนินการสอบและแปลผลคะแนนไดดวยตนเอง โดยมีนักวิชาการจากสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาและแนะนํา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

 เครื่องมือในการวัดความถนัดทางการเรียนของโรงเรียน ยังมีขอสอบจํานวนจํากัดถาใชซ้ํากันบอย ๆ 
อาจทําใหเกิดปญหาที่มีผูจําขอสอบได 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2  : 

-  ตารางสรุปคะแนนการสอบวัดความถนัดทางการเรียน (SAT) ของนักเรียนที่ผานการคัดเลือก  
   240 คน ปการศึกษา 2549 
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    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 
2.1  รอยละของจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  

ที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย 

                            2. นางสาวศศินี  อังกานนท 
                       3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ 
                       4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ
                       5. นายสมพร  บัวประทุม 
                       6. นายธรรมนูญ  ผุยรอด                        

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5182 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5181,4228,5181,5200,4210,5181 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจ

และความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร  ที่ตองการ
ศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) 
เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละประมาณ 25 คน) 
หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ตอสาขาวิชา) เพื่อเขาคาย
ฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือเพียง 23 คน เปนผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 จํานวน 
37 คน จากนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกทั้งหมด จํานวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 28.03 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 19 

 2 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 23 
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    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 26 

 4 คะแนน เม่ือเมื่อมีจํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 27 

 5 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 27.5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด คาคะแนนทีไ่ด 
(รอยละ) 

2.1 รอยละของจํานวนนักเรยีนของ
โรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย 
สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จาก
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

1 รอยละ 28.03 5.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. 

2. 
3. 

ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้ 
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

 

                                                                                                                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 14 - 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิด

ความเครียด  
2. สังคมไทยภายในภาพรวมยังไมใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้ ยังไม

มากนัก เม่ือเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมี
นอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 
2.1.1 หนังสือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ศธ 5408.2/ว 5595 ลงวันที่ 12 

กันยายน 2549 เรื่อง การอบรมคัดเลือกในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไปแขงขันคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2550 

2.1.2 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2548-2549 เรื่องผลการแขงขันคณิตศาสตร  และ
วิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย (สอบแขงขันรอบที่ 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาอบรม
คัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2550 

2.1.3 รายชื่อนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่มีผลการเขารวมกิจกรรมโอลิมปก ป 2548 ดีเดน
จนไดรับการยกเวนไมตองเขาคาย 1 ในป 2549 ขามไปเขาคาย 2 ไดเลย หรือไมตองเขารวม
กิจกรรมคาย 1 แตตองไปสอบรวมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่เขาคาย 1 เพื่อคัดเลือกไปเขาคาย 2 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 
2.2  รอยละของจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  

ที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย 

                            2. นางสาวศศินี  อังกานนท 
                       3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ 
                       4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ
                       5. นายสมพร  บัวประทุม 
                       6. นายธรรมนูญ  ผุยรอด                        

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5182 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5181,4228,5181,5200,4210,5181 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจ

และความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร  ที่ตองการ
ศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) 
เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวน 125 คน (สาขาวิชาละ 25 คน) หลังจากคาย 1 
แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียง 75 คน (15 คน ตอสาขาวิชา) เพื่อเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 2 จาก 75 คนที่เขาคาย 2 
นี้จะคัดเลือกใหเหลือเพียง 23 คน เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ  
ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 จํานวน 
23 คน จากนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกทั้งหมด จํานวน 87 คน  คิดเปนรอยละ 26.44 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 19 

 2 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 23 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 26 

 4 คะแนน เม่ือเมื่อมีจํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 27 

 5 คะแนน เม่ือมีจํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
             ที่ดําเนินการโดย สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  
             เปนรอยละ 27.5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้ 
3. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.2 รอยละของจํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการ โดย 
สสวท.เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จาก
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

1 รอยละ 26.44 3.4400 0.0344 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)     รอบ 12 เดือน      

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิด

ความเครียด  
2. สังคมไทยภายในภาพรวมยังไมใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้มาก

นัก เม่ือเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมี
นอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 : 
2.2.1 หนังสือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ ศธ 5408.2/ว.519  ลงวันที ่26 

มกราคม 2549 เรื่อง การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก ระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2549 

2.2.2 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน คณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
โอลมิปกระหวางประเทศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเขาอบรมคดัเลือกครั้งที่ 2 ประจําปพ.ศ. 2549 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)     รอบ 12 เดือน      

ตัวชี้วัดที่  2  ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 
2.3  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับ 

                       นานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน 

                            2. นางสาวศศินี  อังกานนท 
                       3. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ 
                       4. นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ์ 
                       5. นายพรมงคล  จิ้มล้ิม 
                       6. นายธรรมนูญ  ผุยรอด                        

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5182 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5181,4227,4241,5200,4241,5181 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ เปนโครงการประจําปที่คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับนานาชาติ  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
ดังกลาวถือไดวาเปนผูมีความสามารถสูงเยี่ยมทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ  ทุกคน
จะไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอก  เพื่อกลับมาเปนกําลังหลัก
ระดับแนวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนใหเขารวมในโครงการนี้มาโดยตลอด และถือ
วาการที่นักเรียนของโรงเรียนไดเปนผูแทนประเทศเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการดําเนินงานอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2549 นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน

โอลิมปกระดับนานาชาติ จําวน 7 คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน เม่ือมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ 2 คน 

 2 คะแนน เม่ือมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ 3 คน 

 3 คะแนน เม่ือมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ 4 คน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน เม่ือมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ 5 คน 

 5 คะแนน เม่ือมีนักเรียนของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ 6 คน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้ 
3. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อ

เพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูนความรู
และประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ไดจัดการอบรม
ใหกับนักเรียนไปแลว 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิด

ความเครียด  
2. สังคมไทยภายในภาพรวมยังไมใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้ ยังไม

มากนัก เม่ือเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.3 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขนั
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 

5 7 คน 5 0.2500 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)     รอบ 12 เดือน      

3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย
เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมีนอย
มาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น  

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.3 : 
-   ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร   
    โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2548-2549 เรือ่งผลการคัดเลอืกผูแทนประเทศไทยไป 
    แขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2549 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   
3.1  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษา 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวิจารณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4243 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4243 

คําอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยในระดับนักเรียน    มีจุดมุงหมายใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเอง

สงสัยอยากรูโดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร   มีการตั้งปญหาและวางแผนที่จะศึกษาภายในขอบเขตของ
ระดับความรู  ระยะเวลา  และอุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรือในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือศูนยวิจัยที่ใหความ
รวมมือ   

การทําวิจัยในระดับนักเรียนจําเปนตองอยูภายใตการดูแล  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําอยางใกลชิดจากครู 
อาจารยและผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณตรงในการทําวิจัยดานนั้น ๆ   

การมีอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยจากศูนยวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัยของสถาบันตาง ๆ  รวม
เปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนเปนเปาหมายในการดําเนินงานที่สําคัญอยางหนึ่งของ
โรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาหรือ
นักวิจัยจากศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549   นักเรียนของโรงเรยีนทําโครงงานทั้งสิ้น จํานวน 86 โครงงาน  และมีจํานวน 
โครงงานของนกัเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษา จํานวน 50 โครงงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัย 
               รับเปนที่ปรึกษา 34 โครงงาน 

 2 คะแนน    เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัย 
               รับเปนที่ปรึกษา 37 โครงงาน 

 3 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัย 
               รับเปนที่ปรึกษา 40 โครงงาน 

 4 คะแนน    เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัย 
               รับเปนที่ปรึกษา 43 โครงงาน 

 5 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่มีอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและศูนยวิจัย 
               รับเปนที่ปรึกษา 46 โครงงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

3.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่มี
อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและ 
ศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษา 

3 50 โครงงาน 5.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการทําโครงงาน  การใหการสนับสนุนการทําโครงงานและ

การหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
2. จัดเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนมาบรรยาย  รวมถึงจัดใหนกัเรียนไดไปเย่ียมชมศูนยวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย เพื่อใหไดมีแนวคิดในการทําวิจัยและคนพบความสนใจ 
ของตนเอง ตลอดจนทําความรูจักกับนักวิจัยในดานตาง ๆ 

3. ติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ เพื่อขอความอนเุคราะหในการเปนที่ปรึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน และใหนักเรียนไดใชเครือ่งมอืและหองปฏิบัติการในการทําโครงงาน 

4. จัดสงเคาโครงงานที่นกัเรยีนไดจัดทําขึ้นและใหอาจารย และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตรและศูนยวิจัยได
พิจารณาและใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข ตลอดจนรับเปนที่ปรกึษาในการทําโครงงานของนกัเรยีน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่ชัดเจน ที่สนับสนุนการทําโครงงานของนักเรียนของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอยางดียิ่ง ทั้งในดานการใหทุนสนับสนุนในการทําโครงงาน การจัดบุคลากร
ของคณะมาเปนที่ปรึกษาโครงงาน และการใหนักเรียนไดใชเครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

2. มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในรัศมีที่นักเรียนของโรงเรียนจะไปขอ
คําปรึกษาและขอใชเครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน 

หรือมีผลตอนักเรียนทางดานอื่น ๆ มากนัก 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครั้งไมมีความถนัดพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 : 
- คําสั่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ 16/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานประจําป 

              การศึกษา 2548 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
3.2  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวิจารณ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4243 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4243 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน  

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร นอกเหนือจาก
การจัดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนของโรงเรียน ไดเสนอผลการทําโครงงานของตนเองในชวงเดือน
มกราคมของทุก ๆ ป  โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารวมชมและซักถามดวยแลว   โรงเรียนยังมีนโยบายที่จะ
คัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปเสนอผลงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและ
โลกทัศนของนักเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ในปงบประมาณ 2549 โรงเรียนไดจัดงาน “The 1st Thailand International Science Fair” โดยเชิญ
นักเรียนที่มีผลงานจากประเทศตาง ๆ มารวมเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกันดวย  โรงเรียนไดจัด
งานดังกลาวครั้งแรกขึ้นในปงบประมาณ 2549 ระหวางวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2548 มีนักเรียนจากทั้งในและ
ตางประเทศนําผลงานมาแสดงทั้งสิ้น 113 โครงงาน จํานวน 351 คน จาก 49 โรงเรียน และ 19 ประเทศ ไดแก 
ญี่ปุน บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา  สหพันธรัฐรัสเซีย  สหภาพพมา  สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสิงคโปร  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน  ออสเตรเลีย  และราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้นมีนักเรียนไทยจากโรงเรียนตาง ๆ มารวมชมงานครั้งนี้อีก 
1,097 คน  การจัดงานดังกลาวพบวามีผลสําเร็จเปนอยางสูง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ
จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ (ไมรวมโครงงานที่เสนอในงาน The 1st Thailand International Science Fair) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 25949 โรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
จํานวน 12  โครงงาน ซึ่งไปนําเสนอโครงงานที่ประเทศญี่ปุน จํานวน 6 โครงงาน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
จํานวน 1 โครงงาน ประเทศจีน จํานวน 2  โครงงาน และประเทศรัสเซียจํานวน 3 โครงงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน 
                ในระดับนานาชาติ 8 โครงงาน 

 2 คะแนน    เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน 
                ในระดับนานาชาติ 9 โครงงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน 
                ในระดับนานาชาติ 10 โครงงาน 

 4 คะแนน    เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน 
                ในระดับนานาชาติ 11 โครงงาน 

 5 คะแนน    เม่ือมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน 
                ในระดับนานาชาติ 12 โครงงาน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

3.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที ่ไดรับ 
คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติ 

4 12 โครงงาน 5.0000 0.2000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ฝายวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียน

เครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและคนขาวขอมูลการประชุม
วิชาการจากเครือขายอินเทอรเนตเพื่อเสนอโรงเรียนพิจารณา 

2. โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมเพื่อไปนําเสนอ 
3. ประสานผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศของนักเรียน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะนําเสนอโครงงานไดเปนอยางดี 
2. ผูปกครองใหการสนับสนุนนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงกันไว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
2. นักเรียนอาจเสียเวลาในการเรียนในชัน้เรียน 
3. โรงเรียนตองใชบุคลากรซึ่งปกติทําหนาที่สอนไปในการรวมประชุมหรอืแสดงผลงาน ทําใหตองปรับ

วิธีการทํางาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 

3.2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2549 
3.2.2 รายงานของครูและนักเรียนที่ไดเดินทางไปรวมงานเสนอโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไป

รวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.1  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ.หรอื 

                       การสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 
                       2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ

ตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี  ที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือที่จัด
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขันเพื่อรับ
การคัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพื่อกลับมาเปนนักวิชาการ  นักวิจัย  
นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหกับสังคมและประเทศชาติ.  การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
นักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี 
ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดย ก.พ.หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับทนุไปศึกษาตอตางประเทศในระดับ
ปริญญาตร ีจํานวน 20 คน  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 11 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 13 คน 

 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 15 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 17 คน 

 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 19 คน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

4.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ 
ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบ
โดย ก.พ.หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดย
หนวยงานอื่น 

5 20 คน 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดสอบชิงทุนโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอ

ตางประเทศ และชวยประสานเกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุน 
2. จัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาตอตางประเทศใหกับนักเรียน 
3. จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศโดยผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนเกาของโรงเรียน 
4. จัดมุมสนเทศ เพื่อใหความรูในการศึกษาตอตางประเทศแกนักเรียน 
5. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ TOEFL และ SAT 
6. ดําเนินการติดตามผลของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยสงแบบสอบถามใหนักเรียนแตละคน

สงกลับทางไปรษณีย หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และโดยการโทรศัพทสอบถามนักเรียน
โดยตรงเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก  มีความสนใจ  มีความมุงมั่นที่จะสมัครรับการ

คัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ  และมหาวิทยาลัยตางประเทศใน

การใหขอมูลและแหลงทุนในการศึกษาตอ 
3. โรงเรียนมีระบบ ICT ที่ดีในระดับหนึ่งที่นักเรียนจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเตรียมพรอมในดานภาษาและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศที่ 

โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน  ยังมีชองวางที่จะตองพัฒนาตอไป 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

-  รายงานจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี ที่จัดสอบโดย ก.พ.และ 
   หนวยงานอืน่ ๆ ปงบประมาณ 2549 รุน 13 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดที่  4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.2  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับ 

                       ปริญญาตรีจากแหลงทนุตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทุนที่นักเรียนโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ จํานวน  30 คน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 19 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 21 คน 

 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 23 คน 

 4 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 25 คน 

 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 27 คน 

 
 
 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -28- 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

จัดกิจกรรมหลากหลายใหนักเรียนไดเห็นธรรมชาติ ความทาทาย คุณคา ความสําคัญ และความกาวหนา
ของการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เชน 

1. การฟงบรรยายและสนทนากับนักวิจัย ผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. การไปศึกษาดูงานหรือฝกงานตามศูนยวิจัยตาง ๆ ของนักวิจัยชั้นนําของประเทศ 
3. การใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4. การใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของสถานศึกษา

และองคกรตาง ๆ 
5. การใหขอมูลที่เกี่ยวกับโอกาส ความทาทายและจุดเดนของทุนการศึกษาขององคกรหรือสถาบัน  

การศึกษาตาง ๆ  
6. การประสานกับสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับอุดมการณและเปาหมายของการจัดการศึกษา

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเปนที่ตองมีทุนตอยอดในระดับอุดมศึกษา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวชิาการทางดานวิทยาศาสตร เชนการทําโครงงาน การดูงาน ฯลฯอยาง
หลากหลายและตอเนื่องทําใหมีความเขาใจและเห็นคุณคาของการศึกษาตอและการทําวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนที่มีความเขมขนทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทําใหมีศักยภาพสูงในการสอบแขงขันและรับทุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัย

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. มาตรการและกิจกรรมจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาและไปศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพื้นฐานยังไมเพียงพอ  
3. ยังขาดชัดเจนความเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอเนื่องที่จะสนับสนุนใหนักเรียนไปศึกษาทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษา
ตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจาก แหลง
ทุนตางๆ 

5 30 คน 5.0000 0.2500 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -29- 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ12 เดือน  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
-  รายงานจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับ 
   ปริญญาตรี  แหลงทุนตาง ๆ ปงบประมาณ 2549 รุน 13 (รุน 3 องคการมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -30- 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

   รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.3  จํานวนนกัเรียนที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา  

                       เฉพาะของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
ภารกิจหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคือการสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร มาสงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เปนตัวปอนที่ดีมีคุณภาพสูงเยี่ยมเขาสูการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา นักเรียนของโรงเรียนเหลานี้ไดรับการคัดกรองมาแลวอยางดียิ่ง เปนผูที่มีความรัก มีความสนใจ  
มีความถนัดและมีศักยภาพสูงทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแทจริง  ถาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถเปดชองทางรับนักเรียนเหลานี้เขาไปเปนนิสิตนักศึกษาโดยตรงโดยไมตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก
ตามปกติจะทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามความถนัดและความสนใจไดอยางเต็มที่แทนที่จะตองจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนการสอบคัดเลือก 
เขาเรียนตอ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงไดประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อขอใหมีโครงการรับนักเรียนของ
โรงเรียนเขาศึกษาตอโดยวิธีรับตรง หรือมีโควตาเฉพาะกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปรากฏวามีสถาบันการศึกษาหลายแหงใหความรวมมืออยางดียิ่ง เชน  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนตน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับ
ตรง หรือโควตา เฉพาะของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศ
โดยวิธีรับตรง หรือโควตา  เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 31 คน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา 
                เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 22 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา 
                เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 24 คน 

 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา 
                เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 26 คน 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -31- 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

   รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ12 เดือน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา 
                เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 28 คน 

 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือโควตา 
                เฉพาะของนักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 30 คน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ตัวชี้วัด คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

4.3 จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง หรือ
โควตาเฉพาะของนักเรียนของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 

2 31 คน 5.000 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอใหมีโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาเรียน

โดยวิธีรับตรงหรือโควตาพิเศษ 
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนเห็นธรรมชาติ โอกาส และความทาทายของการประกอบ

อาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะตาง ๆ ที่จะรับ

นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยวิธีรับตรงหรือโควตาพิเศษและประชาสัมพันธรายละเอียด
ของการรับตรงหรือโควตาพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ใหกับนักเรียน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ผลการเรียนและผลงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีความโดดเดนพอที่จะทําให

สถาบันอุดมศึกษามีความมั่นใจในคุณภาพของนักเรียนที่จะรับโดยวิธีรับตรงหรือโควตาพิเศษ 
2. มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหลงใหการสนับสนุนรับนักเรียนดังกลาว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
บางสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษารับตรงหรือใหโควตากับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ยังมีนักเรียนจํานวนหนึ่งไมใหความสนใจ เนื่องจากยังขาดความมั่นใจในอาชีพและความกาวหนาของสาขาวิชานั้น ๆ 
โดยเฉพาะสาขาวิชาทางดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.3 : 

-  รายงานจํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธีรับตรง ที่ใหโควตาเฉพาะ 
   ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รุนที่ 13 (รุน 3 องคการมหาชน) ปงบประมาณ 2549 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

   รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.1  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 
2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ 
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกําลังคนทางดานดังกลาว
ใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 209 คน จากจํานวนนักเรียนที่จบทั้งหมด 224 คน หรือคิดเปนรอยละ 93.30  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 87 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 89 
 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 91 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 93 
 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน 
วิทยาศาตรและเทคโนโลยี 

2 รอยละ 93.30 4.1500 0.0830 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

   รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส

ความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนกัวิจัยผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรอืสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนได

เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเหน็ความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพเปนนักวิจยัทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย หรอืสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนได
ไปดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนนุใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนกัเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. มาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.1 : 

-  รายงานจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
   2549 รุนที่ 13 (รุน 3 องคการมหาชน) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาตรพื้นฐาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว  
                       2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรือ

คณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได 
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานใหมากขึ้น เพราะเปนสาขาที่ขาดแคลนมาก โดยการจัด
กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณคา ความสําคัญ และความกาวหนา
ในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาตรพื้นฐาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 38 คน จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนทั้งหมด 224 คน คิดเปนรอยละ  16.96 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 18 
 2 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 20 
 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 22 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 24 
 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 26 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

5.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

5 รอยละ 16.96 1.0000 0.0500 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน       

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา

โอกาส ความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนกัวิจัยผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรอืสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานของสถานศึกษาและองคกร
ตางๆทั้งในและตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนได

เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเหน็ความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพเปนนักวิจยัทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน   

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย หรือสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนได
ไปดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
2. มาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน 

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ยังไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.2  : 

-  รายงานจํานวนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
    ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 รุนที่ 13 (รุน 3 องคการมหาชน) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6  ความสมบูรณของฐานขอมูลนักเรียนเกาเกี่ยวกับผลการเรยีนในระดับอุดมศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 
                       2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3164 

คําอธิบาย : 
การติดตามสถานภาพ  ผลการเรียน และผลงานดีเดนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณและเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของโรงเรียน  
ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากความสมบูรณของฐานขอมูลนักเรียนเกาเกี่ยวกับผลการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 ขั้นตอนที ่ ผลการดําเนนิงานของแตละขั้นตอน  

 1 โรงเรียนมีคําสั่งที่ 126/2548 เรื่องแตงต้ังหัวหนางานและผูปฏิบัติงานในแตละงาน 
(หลักฐานอางอิงหมายเลข 6.1) และประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่องการแบง
สวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานภายใตฝาย (หลักฐานอางอิงหมายเลข 6.2) 

 

 2 โรงเรียนติดตามความกาวหนาของนักเรียนเกาโดยจัดทําแบบฟอรมรายงานผลการ
เรียน ผลงานเดนรวมถึงความกาวหนาของตนเอง สําหรับนักเรียนเกาใหขอมูล 
(หลักฐานอางอิงหมายเลข 6.3) 

 

 3  

 4  

 5 

โรงเรียนมีฐานขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
เการุนตาง ๆ ดังนี้  

 รุนที่ 11 (2546) มีขอมูลผลการเรียนระดับอุดมศึกษา จํานวน 171 คน จาก 
201 คน คิดเปนรอยละ 85.07 

 รุนที่ 12 (2547) มีขอมูลผลการเรียนระดับอุดมศึกษา จํานวน 187 คน จาก 
233 คน คิดเปนรอยละ 80.257  

รวมขอมูลผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเกา จํานวน 358 คน จาก 
434 คน คิดเปนรอยละ 82.488 (หลักฐานอางอิงหมายเลข 6.4) 

 

    

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 

งานสําเร็จถงึ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

คะแนน 1 2 3 4 5  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลนักเรียนเกา 
2. พัฒนาระบบรายงานออนไลน ผลการเรียน ผลงานดีเดน และสถานภาพทั่วไปของนักเรียนเกาที่ศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา  

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

6. ความสมบูรณของฐานขอมูลนักเรียน 
เกาเกี่ยวกับผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

4 สําเร็จถึง 
ขั้นตอนที ่5 

5.0000 0.2000 

 

3. ประชาสัมพันธและติดตามใหนักเรียนเกาทุกคนรายงานผลการเรียน ผลงานดีเดน และสถานภาพทั่วไป
ของตนเองผานทางระบบออนไลน 

4. นักเรียนเกาทุกคนมี user name และ password เพื่อใชรายงานสถานภาพ ผลการเรียน และผลงานดีเดน
ของตนเอง ผานทางระบบออนไลนที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้น 

5. รวบรวม e-mail address เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธถึงนักเรียนเกาทุกคน และแตงต้ังตัวแทน
นักเรียนเกาของแตละคณะวิชา ในแตละมหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและกระตุน
ใหนักเรียนเกาทุกคนสงขอมูลใหกับโรงเรียน  

6. ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและผลงานเดนของนักเรียนเกา  
7. จัดทํารายงานสรุปและจัดทําฐานขอมูลผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา  เสนอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนรับทราบทุกๆปการศึกษา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
           ไดรับความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการรายงานผลการเรียนและผลงานเดนของนักเรียนเกาของ
โรงเรียนเปนอยางดี  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
            ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเกาที่ศึกษาอยูในตางประเทศยังไมสามารถรวบรวมไดมากนัก รวมทั้งนักเรียนเกา
บางคนยังไมตระหนักถึงความสําคัญในการรายงานเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเอง  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 6 : 
6.1  คําสั่งของโรงเรียนเรื่องแตงต้ังเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาและฝายตาง ๆ 
6.2  ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่องการแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานภายใตฝาย 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

6.3   แบบฟอรมรายงานผลการเรียน ผลการเรียนเดน รวมถึงความกาวหนาของตนเอง สําหรับนักเรียนเกา
ใหขอมูล 

6.4  รายงานสรุปผลการติดตามผลการเรียนของนักเรียนเกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 รอบ  6 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํหรับผูม ี
                 ความสามารถพิเศษกับโรงเรยีนหรือหนวยงานอื่น 

7.1  จํานวนผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุนทร      ศรีสุระ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางนันทพร   พรหมรัตน 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2148 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2149 

คําอธิบาย : 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถสรรหา 

และจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็มเพดาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท พี.เอ.แอสโซซิเอทส 
คอนซัลต้ิง จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆนํามาแลกเปลี่ยนดวย  

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคความรูตางๆของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดจนการเชญิชวน
และใหบริการกับผูขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ถือเปนภารกิจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2549 มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน  
3,392  คน  97 คณะ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1   คะแนน    มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปน 1,800 คน 
 2   คะแนน    มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปน 2,000 คน 
 3   คะแนน    มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปน 2,200 คน 
 4   คะแนน    มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปน 2,400 คน 
 5   คะแนน    มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปน 2,600 คน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 รอบ  6 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

7.1 จํานวนผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3 3,392 คน 5.000 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดใหนโยบายกับทุกสาขา ทุกฝายและทุกกิจกรรม วา การใหบริการเผยแพรองคความรู

ตางๆตลอดจนการใหบริการกับผูมาศึกษาดูงานเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียน  
2. โรงเรียนไดดําเนินการมอบหมายใหทุกสาขา ทุกฝาย และทุกกิจกรรม รวบรวมผลการดําเนินงานของ

ตนเอง และรายงานใหโรงเรียนทราบทุกๆภาคเรียน  
3. โรงเรียนไดมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ เปนผูประสานงานในการเผยแพรองค

ความรูและใหบริการแกผูมาขอศึกษาดูงานที่โรงเรียน  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
 1.  ภาพลักษณและผลงานของโรงเรียน เปนที่ยอมรับของพอแมผูปกครอง ตลอดจนสังคมและโรงเรียน     

                 ทั่วไปทําใหมีผูสนใจขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเปนจํานวนมากขึ้นทุกๆป  
2. โรงเรียนมีความคลองตัว สามารถจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลัง ในการจัดหาเจาหนาที่มาเพื่อ   

                 ปฏิบัติภารกิจเฉพาะดานนี้ไดในระดับหนึ่ง  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. การขอมาศึกษาดูงาน  ในบางกรณีมีความกระชั้นชิดมากเกินไป ทําใหโรงเรียนไมสามารถวางแผน
รองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2. หากจํานวนผูมาศึกษาดูงานมีจํานวนมากขึ้นทุกปโดยไมมีขอจํากัด อาจมีผลกระทบตอภารกิจหลักของ
โรงเรียนได 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 7.1 : 
-  รายงานจํานวนผูมาศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ 2549  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํหรับผูมี  
                 ความสามารถพิเศษกับโรงเรยีนหรือหนวยงานอื่น 

7.2 จํานวนผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ครูของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ   
โรงเรียนเครือขายและโรงเรยีนอื่น ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดขึ้น 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นายพรชัย  โกพัฒตา 
                       2. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 6271 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5201, 4243 

คําอธิบาย : 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถสรรหา 

และจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็มเพดาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท พี.เอ.แอสโซซิเอทส 
คอนซัลต้ิง จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆนํามาแลกเปลี่ยนดวย  

การจัดประชุมวิชาการเพื่อใหครูของโรงเรียนและครูจากโรงเรียนอื่นๆไดนําผลงานมาเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน เปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งครูของโรงเรียนและครูจากโรงเรียนอื่นๆทั่วไป  
ปงบประมาณ 2549 เปนปแรกที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะไดจัดใหมีการประชุมวิชาการดังกลาวขึ้น 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนผลงานที่ครูจากของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียน
เครือขายและโรงเรียนอื่น ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดขึ้น 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

     โรงเรียนไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดประชุมวิชาการเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2549 มีผลงานทางวิชาการที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โรงเรียนเครือขายและโรงเรียนอื่น ๆ เสนอในที่ประชุมวิชาการดังกลาว จํานวน 143 ผลงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 จดัขึ้น เปน 10 ผลงาน 

 2 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 จดัขึ้น เปน 20 ผลงาน 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 จดัขึ้น เปน 30 ผลงาน 

 4 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 จดัขึ้น เปน 40 ผลงาน 

 5 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนอ่ืน ๆ เสนอในการประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                 จดัขึ้น เปน 50 ผลงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดประชุมระดมความคิดระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดแก สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบัน
นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรูมหาวิทยาลัยมหิดล   สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ  และสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

2. จัดประชุมผูบรหิารโรงเรียนทีเ่ปนโรงเรียนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อประชาสัมพันธการ
จัดงาน 

3. แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการเพื่อดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ  
4. ประชาสัมพันธใหแกครูจากโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตางๆมารวมเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน 
5. ดําเนินการจัดประชุมวิชาการและประเมินผลการจัดการประชุม 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

7.2 จํานวนผลงานทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ครูจากของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียน
เครือขายและโรงเรียนอื่น ๆ เสนอในการ
ประชุมวิชาการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
จัดขึ้น 

3 143 ผลงาน 5.0000 0.1500 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน      

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีความพรอมในดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และมีประสบการณในการจัดประชุม

วิชาการมาแลว 1 ครั้ง ในระดับนานาชาติ  
2. บุคลากรของโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเครือขายมีผลงานจํานวนหนึ่งที่พรอมจะนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. การดําเนินการประชุมวิชาการ บุคลากรของโรงเรียนตองใชเวลาในการเตรียมงานคอนขางมาก อาจมี
ผลกระทบตอการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียนไดถาจัดงานใหญเกินไป 

2. โรงเรียนที่มารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานตองมีคาใชจายในการมารวมประชุมซึ่งอาจเปน
ขอจํากัดในการมาเขารวมประชุมและเสนอผลงาน  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 7.2  : 
-  เอกสารเรื่อง “การจัดประชุมวิชาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
   ครั้งที่ 1” ระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2549 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
 

      รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาํหรับผูมี
ความสามารถพิเศษกับโรงเรยีนหรือหนวยงานอื่น 

7.3  จํานวนนกัเรียนที่มาใชบริการหองฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอัมพร บุญญาสถิตสถาพร ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นายสมพร    บัวประทมุ 

                        2. นายกันตธนากร  นอยเสนา 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4212 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4210 

คําอธิบาย : 
ปจจุบันโรงเรียนมีชุด software คอมพิวเตอร สําหรับใชฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสามมิติ ซึ่งจัดเปน

สื่อการสอนวิชาดาราศาสตร ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาก software ดังกลาว โรงเรียนไดมีขอตกลงกับ  
The Centre for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology, Australia ในเบื้องตน
ขอตกลงกําหนดใหใชเฉพาะกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเทานั้น  ตอมาโรงเรียนไดขอความอนุเคราะห
ใหใชกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆไดดวย และไดรับการอนุญาตแตโรงเรียนตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง   

เพื่อให software สื่อการสอนดาราศาสตรที่โรงเรียนมีอยูไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงได
ดําเนินการประชาสัมพันธและเชิญชวนใหนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆไดเขาเรียนรูวิชาดาราศาสตร จากสื่อที่โรงเรียน
มีอยู โดยไดมอบหมายใหสาขาวิชาฟสิกสเปนผูจัดทําหลักสูตรและดําเนินการใหบริการดังกลาว 
          ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่มาใชบริการหองฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสาม 
มิติของโรงเรียน  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2549 มีนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ เขาชมเพื่อศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร จากการ
ฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติ  จํานวน 3,153 คน  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีม่าใชบริการหองฉายภาพเสมือนจรงิดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน  
                 เปน 1,000 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีม่าใชบริการหองฉายภาพเสมือนจรงิดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน  
                 เปน 1,200 คน 

 3 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีม่าใชบริการหองฉายภาพเสมือนจรงิดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน  
                 เปน 1,400 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีม่าใชบริการหองฉายภาพเสมือนจรงิดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน  
                 เปน 1,600 คน 

 5 คะแนน    เม่ือมีนักเรียนทีม่าใชบริการหองฉายภาพเสมือนจรงิดาราศาสตร 3 มิติของโรงเรียน  
                 เปน 1,800 คน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

      รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดการหองฉายภาพยนตรเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติ 
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิมาประชุมเพื่อรางหลักสูตรดาราศาสตรในแตละชวงชั้น 
3. เปดบริการใหกับนักเรียน/ครู และบุคคลภายนอกที่ขอเขาชม โดยเก็บคาบริการ 15 บาท สําหรับเด็ก 

และ 25 บาท สําหรับผูใหญ 
4. เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการใหบริการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
2. ไดรับคําแนะนําจาก The Centre for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of 

Technology, Australia  อยางดี 
3. ไดรับความชวยเหลือรวมมือจากนักวิชาการตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนตองมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษา  รวมถึงภาระการใหบริการแกผูสนใจและนักเรียนจาก 

โรงเรียนอื่น ๆ  อาจจําเปนตองมีบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้เปนการเฉพาะ 
2. บุคลากรของโรงเรียนยังขาดความชํานาญและประสบการณในการดูแลและบํารุงรักษาหองฉายภาพ 

เสมือนจริงดาราศาสตร 3  มิติ  ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 7.3 : 

-  บันทึกการเขาชมภาพยนตดาราศาสตร 3 มิติ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548  
   – 30 กนัยายน 2549) 
 

 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 

7.3 จํานวนนักเรียนที่มาใชบริการหองฉาย
ภาพเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติของ
โรงเรียน 

1 3,153 คน 5.0000 0.0500 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  8  รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสุภา  นิลพงษ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2103 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2109 

คําอธิบาย : 
ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกชอบ ประทับใจ หรือมีความรูสึกที่ดีที่มีตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผูรับบริการ  หมายถึง  นักเรียน ผูปกครอง  ครูและเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งในดานของการบริหารงานบุคคล การ

บริหารดานการเงินและการพัสดุ และการบริหารดานวิชาการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนของครูและการศึกษาเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพ ทั้งเปนคนดีคนเกง และคนที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ตามอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนา
นักเรียน  

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจะทําใหไดขอมูลยอนกลับที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น 

ตามคํารับรองการปฏ ิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2549  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดย ก.พ.ร. จะเปนผูประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดนี้ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

อยูในระหวางการดําเนินการของ ก.พ.ร.  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือรอยละ 65 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร  
 2 คะแนน    เมื่อรอยละ 70 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 
 3 คะแนน    เม่ือรอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 
 4 คะแนน    เมื่อรอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 
 5 คะแนน    เม่ือรอยละ 85 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนกั 

 

 8. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

10 - - -  
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ก.พ.ร. การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประสานและใหขอมูลกับสํานักวิจัยเอแบคโพลล ผูไดรับมอบหมายจาก ก.พ.ร. ใหเปนผูประเมินความ 

         พึงพอใจของผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป 2549 เพื่อจัดทําแบบสอบถาม 
2. 
3. 

ใหขอเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ประสานและอํานวยความสะดวกการมาเก็บขอมูลของนักวิจัยจากสํานักวิจัยเอแบคโพลล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. 

2. 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจที่สามารถใหความรวมมือกับสํานักวิจัย
เอแบคโพลลไดเปนอยางดี 
ผูรับบริการของโรงเรียนพรอมที่จะใหขอมูลอยางเต็มใจ 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
เนื่องจากเปนการดําเนินงานของสํานักวิจัยเอแบคโพลล จึงไมสามารถระบุอุปสรรคในการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดนี้ได 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 8 : 
-  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่จัดทําโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล (กําลังอยูใน 
   ระหวางการดําเนินการ) 
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รายงานตัวชีว้ัดที่ 12.3 
รอยละของครูที่ใช e-learning ระดับกลางข้ึนไปในการเรียนการสอน 

---------------------------- 
 

ตัวชี้วัด เรื่องรอยละของจํานวนครูทีใ่ช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน  
หมายเหตุ ระดับกลาง หมายถึง 

1 โครงการสอน จุดประสงคการสอน คําอธิบายรายวชิา แบบประเมินผลการเรียนรู  
2 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละคาบ รวมทั้งสามารถเรยีกขอมูล

(download) ไดทั้งกอนและหลังเวลาเรียน  
3 มีการใหและสงงานผานทาง e-mail และตรวจสอบผลคะแนนผานทาง website ได  
4 การเชื่อมโยง(link) แหลงความรูทั้งในและตางประเทศ1 
 
จากการสํารวจตัวชีว้ัดที่ 12.3 ของครูในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจํานวน 48 คน

แบงเปน 8 สาขาวิชา  ไดผลดังตอไปน้ี 
 

ผลการสํารวจ 
ที่ ตัวชี้วัดที่ 12.3 

จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
1 โครงการสอน จุดประสงคการสอน คําอธิบายรายวชิา แบบ

ประเมินผลการเรียนรู 
43 89.58% 

2 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละคาบ รวมทั้ง
สามารถเรียกขอมูล(download) ไดทั้งกอนและหลังเวลาเรียน 

43 89.58% 

3 มีการใหและสงงานผานทาง e-mail และตรวจสอบผลคะแนน
ผานทาง website ได 

38 79.17% 

4 การเชื่อมโยง(link) แหลงความรูทั้งในและตางประเทศ 38 79.17% 
5 การถามและตอบกระดานขาว(web board) หรือ chat room 27 56.25% 

 

                                                 
1

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548, 46. 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  10  คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรบัจากสํานักงบประมาณ (บาท/บาท) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา   รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมลู : นางกรรณกิา  แกวมะเริง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2130 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126 

คําอธิบาย : 
คาใชจายบุคลากรประกอบดวย เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน คารักษาพยาบาลและ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
งบบุคลากรที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณสําหรับบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ  
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชี้ วัดนี้ พิจารณาจากสัดสวนของคาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับจาก 
สํานักงบประมาณ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
        ปงบประมาณ 2549 โรงเรียนมีคาใชจายบุคลากร 56,107,884.85 บาท งบบุคลากรที่ไดรับจากสํานัก
งบประมาณ 65,452,800.00 บาท  

สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับจากสํานักงบประมาณจึงเปน 56,107,884.85 บาท : 
65,452,800.00 บาท หรือเทากับ 0.86 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากรเปน 0.97 
 2 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากรเปน 0.95 
 3 คะแนน    เม่ือคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากรเปน 0.93 
 4 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากรเปน 0.91 
 5 คะแนน    เม่ือคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากรเปน 0.89 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 

 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

 10.  คาใชจายดานบุคลากรตองบ
บุคลากรที่ไดรบัจากสํานักงบประมาณ 
(บาท/บาท) 

2.5 0.86 5.0000 0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.   งานการเงิน ฝายคลังและพัสดุและงานบุคลากรฝายอํานวยการ รวมกันจัดทํารายละเอียดแผนคาใชจาย

บุคลากรประจําปงบประมาณ 2549 เสนอโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ  
2.    ดําเนินการจัดเก็บขอมูลคาใชจายบุคลากรรายเดือนและรายไตรมาส ของปงบประมาณ 2549 เสนอ

โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
2. ผูปกครอง ผูมีจิตศรัทธาและหนวยงานอื่น ๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนใน

ระดับหนึ่ง 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 10 : 
10.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2549 
10.2 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เลมที่ 8 (5) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  11  คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ (บาท/บาท) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมลู : นางกรรณกิา  แกวมะเริง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2130 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126 

คําอธิบาย : 
คาใชจายดําเนินงานหมายถึงคาใชจายซึ่งโรงเรียนนํามาใชสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียน ใน

ปงบประมาณ 2549   ซึ่งไมรวมงบลงทุน ทุนการศึกษา คาใชจายบุคลากร และคาเสื่อมราคา 
คาใชจายดําเนินงานที่ไดรับ หมายถึง เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายดําเนินงานไดรับจัดสรรจากสํานัก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากสัดสวนของคาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับจาก
สํานักงบประมาณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2549 โรงเรียนมีคาใชจายดําเนินงาน 42,328,119.78  บาท งบดําเนินงานที่ไดรับจากสํานัก
งบประมาณ 57,868,800.00  บาท    

สัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับจากสํานักงบประมาณจึงเปน 42,328,119.78บาท : 
57,868,800.00 บาท หรือเทากับ 0.73 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.94 
 2 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.92 
 3 คะแนน    เม่ือคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.90 
 4 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.88 
 5 คะแนน    เม่ือคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.86 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

11.  คาใชจายในการดําเนินงานตองบ 
ดําเนินงานที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ 
(บาท/บาท) 

2.5 0.73 5.0000 0.1250 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.   งานการเงิน ฝายคลังและพัสดุและงานแผนงานและประเมินมาตรฐาน ฝายอํานวยการ รวมกันจัดทํา

รายละเอียดแผนคาใชจายในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2549 เสนอโรงเรียนและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ  

2.     ดําเนินการจัดเก็บขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส ของปงบประมาณ 2549 
เสนอโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
2. ผูปกครอง ผูมีจิตศรัทธาและหนวยงานอื่น ๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนใน

ระดับหนึ่ง 
3. บุคลากรของโรงเรียน ใหความรวมมืออยางดี ในการดําเนินงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีภารกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามปรกติเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีความ

จําเปนตองใชงบดําเนินการเพิ่มมากขึ้น 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 11 : 

11.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2549 
11.2 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เลมที่ 8 (5) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12   ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 
                    12.1  รอยละของจํานวนครแูละเจาหนาที่ที่สงไปฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน (3-4 สัปดาห) 
                            ในตางประเทศ และไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป ภายหลังจากการฝกอบรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวอรอุษา  จันทรคร 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2103 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2104 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของครูและเจาหนาที่เปน

อยางมาก   ไดจัดใหมีการอบรมความรูภาษาอังกฤษใหกับครูและเจ าหนาที่ อย างตอ เนื่องมาต้ังแต 
ปการศึกษา 2545 นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนไดไปฝกอบรมภาษาอังกฤษกับ
หนวยงานภายนอก โดยโรงเรียนสนับสนุนคาใชจายใหบางสวน   

โรงเรียนไดจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษของครูมาโดยตลอด โดยใช
แบบทดสอบ CU-TEP จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งสุดทายได

  

จัดใหมีการ
ทดสอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2549 และไดคัดเลือกครูและเจาหนาที่ที่มีอายุไมเกิน 45 ป โดยใชคะแนนผลการ
สอบ CU-TEP ดังกลาวเปนเกณฑ จํานวน 17 คน สงไปฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขนที่ SEAMEO Regional 
Language Centre ประเทศสิงคโปร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนครูและเจาหนาที่ที่สงไปฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบ
เขมขนดังกลาว ที่เม่ือกลับมาแลวมีผลการสอบภาษาอังกฤษเทียบเปนคะแนน TOEFL ไดมากกวา 500 ขึ้นไป  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ครูและเจาหนาที่จํานวน 17 คนที่ไปฝกอบรมภาษาอังกฤษดังกลาว  มีผลการสอบภายหลังการฝกอบรม 
ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  จํานวน 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ  23.53 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือรอยละ 65 ของครูและเจาหนาที่ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  
                หลังจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน 

 2 คะแนน    เมื่อรอยละ 70 ของครูและเจาหนาที่ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  
                หลังจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน 

 3 คะแนน    เม่ือรอยละ 75 ของครูและเจาหนาที่ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  
                หลังจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน 

 4 คะแนน    เมื่อรอยละ 80 ของครูและเจาหนาที่ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  
                หลังจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน 

 5 คะแนน    เม่ือรอยละ 85 ของครูและเจาหนาที่ไดคะแนนเทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป  
               หลังจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

12.1  รอยละของจํานวนครูและเจาหนาที่
ที่สงไปฝกอบรมภาษาอังกฤษเขมขน (3-
4 สัปดาห) ในตางประเทศ และไดคะแนน
เทียบ TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป
ภายหลังจากการฝกอบรม 

2 รอยละ 23.53 1.0000 0.0200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ชี้แจงใหเห็นความสําคัญ  กําหนดมาตรการจูงใจและประกาศเชิญชวนครูและเจาหนาที่เขารับการ

อบรมและทดสอบภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน (CU-TEP) ของศูนยทดสอบทางวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑและดําเนินการคัดเลือกครูและเจาหนาที่ใหเขารับการ 
อบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน  ณ  SEAMEO Regional Language Centre ประเทศสิงคโปร  
จํานวน 17 คน  

3. จัดสงครูและเจาหนาที่เขารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน ณ SEAMEO Regional Language 
Centre ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 26 มนีาคม – 22 เมษายน 2549 

4. จัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษหลังการอบรม แลวจัดทํารายงานเสนอตอโรงเรียน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ 

2. ครูและเจาหนาที่โดยรวมขององคกรมคีวามมุงมั่นในการพฒันาภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใชในการ
เสาะหาองคความรูใหม ๆ และนํามาปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาองคกร  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.  ครูมีภารกิจที่คอนขางมากทําใหขาดสมาธิในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2.  การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีควรจัดใหอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันจึงจะมี

ประสิทธิภาพ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 12.1 : 

12.1.1 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหเขารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน 
12.1.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน ณ  SEAMEO Regional Language Centre ประเทศ

สิงคโปร 
12.1.3 สรุปผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ CU-TEP และคะแนนเทียบ TOEFL 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน     

ตัวชี้วัดที่  12   ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 
                    12.2  จํานวนผลงานทางวชิาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                            ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3155 

คําอธิบาย : 
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรดําเนินงานไปสูเปาหมาย และอุดมการณได   โรงเรียนไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในหลายรูปแบบ   ผลงานอยางหนึ่งที่เปนภาพสะทอนของ
ผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร คือจํานวนผลงานทางวิชาการที่บุคลากรไดรวมกันสรรสรางและเผยแพรจนไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

โรงเรียนมีนโยบายมุงมั่นที่จะสงเสริมใหครูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ   จํานวนผลงานทางวิชาการ
ของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ถือเปนผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2549 มีผลงานทางวิชาการของครูของโรงเรียนที่ไดไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ จํานวน 
3 เรื่อง และมีผลงานทางวิชาการของครูของโรงเรียนที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง รวม
ทั้งหมด 6 เรื่อง 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
                จํานวน 2 เรื่อง  

 2 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
                จํานวน 3 เรื่อง 

 3 คะแนน    เม่ือมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
                จํานวน 4 เรื่อง 

 4 คะแนน    เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
                จํานวน 5 เรื่อง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน    เม่ือมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตพีิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอใน 
                ที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
                จํานวน 6 เรื่อง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

12.2  จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่
ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัด
โดยหนวยงานตาง ๆ 

4 6 ผลงาน 5.0000 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนไดจัดประชุมชี้แจงครูและเจาหนาที่ใหเห็นความสําคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ได

จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งสนับสนุนใหครูทําผลงานทางวิชาการ  นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่จะใหรางวัลเปน
แรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการ โดยการใหโอกาสไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ นอกเหนือจากการใชผลงาน
ดังกลาว เพื่อการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบของโรงเรียน  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมีนโยบายและทรัพยากรที่เหมาะสม และพอเพียงในระดับหนึ่งที่จะสงเสริมใหครูผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

            การผลิตผลงานทางวิชาการ ยังไมเปนวัฒนธรรมขององคกรโดยเฉพาะองคกรที่เปนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 12.2 : 

            -   สําเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการและที่ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
จํานวน 6 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 59 - 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12   ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 
                    12.3  รอยละของจํานวนครทูี่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรชัย  โกพัฒตา ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวศิริพร  บญุเปลี่ยนพล 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5202 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5202 

คําอธิบาย : 
การใช e - learning ระดับกลาง ในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่ครูจัดการเรียนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเนต โดยใชเว็บไซตทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับวิชาที่ครูสอน  รวมทั้งเว็บไซตที่ครูจัดทํา
ขึ้นเอง ในเว็บไซตที่ครูจัดทําขึ้นเองจะตองประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  คําอธิบายรายวิชา สาระเนื้อหาวิชา 
นอกจากนั้นเว็บไซตจะตองสามารถใหครูมอบหมายงานและใหนักเรียนสงงาน ตลอดจนตรวจสอบคะแนนผลการสอบ
ผานทางเว็บไซตได สามารถตั้งคําถาม สอบถามและตอบปญหาผานกระดานขาว (web board) หรือ chat room 
ได นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนความรูนอกเวลาเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณถือวาการใช e-learning ในการจัดการเรียนการสอน เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ
การเรียนรูของนักเรียน ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยาง
มีประสิทธิภาพ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 
(ไมนับครูสัญญารายปและครูที่ทํางานสวนของเวลา) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2549 มีครูที่สามารถใช  e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน ไดจํานวน 42 คน 
จากครูทั้งหมดของโรงเรียน  55 คน คิดเปนรอยละ 76.36 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 35  
 2 คะแนน    เมื่อมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 40 
 3 คะแนน    เม่ือมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 50 
 4 คะแนน    เมื่อมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 60 
 5 คะแนน    เม่ือมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 65 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําหนัก คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

12.3  รอยละของจํานวนครูทีใ่ช e-learning 
ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 

4 รอยละ 76.36 5.0000 0.2000 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการใช ICT ในการเรียนการสอนของโรงเรียน  
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความพอเพียงสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชนการปรับปรุงหอง 

server การเดินสายไฟเบอรออพติคสทุกอาคาร การเชาวงจรคูสายอินเทอรเนตความเร็วสูง และการ
ติดต้ังเครือขายไรสาย เปนตน 

3. จัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาใหครูและนักเรียนใชในการคนควาหาขอมูลและความรูทางอินเทอรเนต
ไดทุกที่ทุกเวลาอยางเพียงพอ  

4. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการใช ICT อยางตอเนื่อง  
5. กําหนดมาตรการจูงใจ เชนการประกวดและใหรางวัลครูที่มีผลงานการใช ICT ในการเรียนการสอน

ดีเดน และกําหนดเกณฑที่ครูทุกคนจะตองใช ICT ในการเรียนการสอน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมอีุปกรณและโครงสรางพื้นฐานดาน ICT พอเพียงและมีประสิทธิภาพตอการใชในการเรียน
การสอน 

2. บุคลากรของโรงเรียนมีความเชื่อในคุณคาของการใช ICTและมีพื้นฐานดาน ICT คอนขางดี จึงสามารถ
พัฒนาบุคลากรเพื่อใหใช ICT ในการเรียนการสอนไดงาย 

3. นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณมีศักยภาพสูงในการใช ICT เพื่อการเรียนรู  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรของโรงเรียนมีภาระอื่นที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนคอนขางมากทําใหมีเวลาใน
การพัฒนาการใช e-learning ในการเรียนการสอนนอย 

2. เนื่องจากเนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning มีคอนขางมาก จึงตองใชเนื้อที่ใน 
server มาก แตเนื้อที่ server ของโรงเรียนมีจํานวนจํากัด  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 12.3 : 
-   รายชื่อครูทีไ่ดรับการประเมินวาสามารถใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12   ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 
                    12.4  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขตามประเด็นที่ครแูละเจาหนาที่เสนอเกี่ยวกับการ 
                            ปฏิบัติงาน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวธวชินี  โรจนาวี 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 6271 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3155 

คําอธิบาย : 
การจะพัฒนาโรงเรียนกาวไปสูโรงเรียนมาตรฐานโลก จําเปนตองมีการบริหารจัดการแบบเปดและให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวม ในปงบประมาณ 2549 โรงเรียนไดเริ่มโครงการใหครูและเจาหนาที่ทุกคนใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นใน
การพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นโรงเรียนจะนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเพื่อสรุป
ประเด็นนําไปสูกระบวนการปรับปรุงแกไขตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขตามประเด็นที่ครูและเจาหนาที่
ของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

โรงเรียนไดดําเนินการใหครูและเจาหนาที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พบวามีประเด็นอุปสรรคและปญหาที่ควรไดรับการแกไข จํานวน 6 ประเด็น  ซึ่งโรงเรียนไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุมครั้งที่ 44/4/2549 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2549  

จากนั้นโรงเรียนไดต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว คณะทํางานไดดําเนินการ
แกไขปญหาอุปสรรค ทั้ง 6 ประเด็นเรียบรอยแลว และโรงเรียนไดเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนไปแลวครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 45/4/2549 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2549  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เม่ือมีการสํารวจความพึงพอใจรวมทั้งประเด็นขอเสนอแนะของครูและเจาหนาที่ โดย 
                ไดรับผลตอบรับจากครูและเจาหนาที่ไมตํ่ากวารอยละ 90 จากจํานวนครแูละเจาหนาที่ 
                ทั้งหมด 

 2 คะแนน    มกีารสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจรวมทัง้ประเด็นขอเสนอแนะจัดทําแผนในการ  
                แกไขปรับปรุงเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 3 คะแนน    มีการดําเนินงานการแกไขปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะไดรอยละ 30 ของจํานวน 
                ขอเสนอแนะทั้งหมด 

 4 คะแนน    มกีารดําเนินการแกไขปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะไดรอยละ 50 ของจํานวน 
                ขอเสนอแนะทั้งหมด 

 5 คะแนน    มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะไดรอยละ 75 ของจํานวน 
                ขอเสนอแนะทั้งหมด 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการสํารวจสภาพ ปญหา อุปสรรค และความตองการ ของครูและเจาหนาที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
2. คณะกรรมการจัดทําเครื่องมือสํารวจ โดยพิจารณาสาระและประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมิน

คุณภาพของโรงเรียน ตามที่กําหนดโดยองคกรซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากนั้นไดพัฒนา
เครื่องมือฉบับรางประกอบดวยประเด็นขอคําถามตาง ๆ 5 ดาน จํานวน 36 ประเด็น ทดลองใชแลว
ปรับปรุงแกไขในรอบแรก เม่ือปรับปรุงในรอบแรกแลวไดจัดสงใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือ 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาใหขอคิดเห็น แลว
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่งกอนทําเปนเครื่องมือสํารวจฉบับใชัจริง 

3. โรงเรียนไดใชเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจของครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน จํานวน 135 คน ใน
เดือนมิถุนายน 2549 โดยกําหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ จาก 1 ถึง 5 และไดต้ังเกณฑวาถา
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของประเด็นใดต่ํากวา 4.00 โรงเรียนจะดําเนินการตั้งคณะทํางานพิจารณา
และดําเนินการปรับปรุงแกไข 

4. จาก 36 ประเด็นที่สํารวจมี 6 ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่ํากวา 4.00       
5. โรงเรียนนําสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู เจาหนาที่ ที่ไดดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2549 เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม ครั้งที่ 44/4/2549 วันพุธที่ 19 
กรกฎาคม 2549 

6. โรงเรียนไดต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ทั้ง 6 
ประเด็น คณะทํางานไดดําเนินงานเรียบรอยแลว และไดเสนอผลการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนไปแลวครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 45/5/2549 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2549  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนที่จะบริหารจัดการแบบระบบเปดและใหบุคลากรมีสวนรวม 
2. บุคลากรโดยรวมของโรงเรียนมีศักยภาพ ความมุงมั่นสูงที่จะชวยกันพัฒนาองคกร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ ความเห็นและคําแนะนําในการพัฒนา

องคกรยังเปนวัฒนธรรมใหมขององคกร 

 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

12.4  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
แกไขตามประเด็นที่ครแูละเจาหนาที่
เสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

3 สําเร็จถึง 
ขั้นตอนที ่5 

5.0000 0.1500 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน  

หลักฐานอางอิงหมายเลข 12.4 : 
12.4.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสํารวจสภาพ ปญหา อุปสรรค และความตองการของครูและเจาหนาที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
12.4.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน 
12.4.3 แบบสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
12.4.4 แบบสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
12.4.5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและเจาหนาที่ โรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ 

(ดําเนินการสํารวจในเดือนมิถุนายน 2549) 
12.4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 44/4/2549 ในวันพุธที่ 

19 กรกฎาคม 2549 
12.4.7 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 ที่ 240/2549 เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความเปนธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ที่ 241/2549 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไขการไมมีเวลา
เตรียมการสอนของครู 

 ที่ 246/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

 ที่ 247/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับ
โรงอาหารของโรงเรียน 

 ที่ 250/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาการกําจัด
ของเสียภายโรงเรียน 

 ที่ 251/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาระบบไฟฟา
ขัดของในโรงเรียน 

12.4.8  รายงานการประชุมของคณะกรรมการศึกษาแนวทางปรัปปรุงแกไขปญหา 6 ประเด็น 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 การแกไขปญหาไมมีเวลาเตรียมการสอนของครู 
 การแกไขปญหาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 การแกไขปญหาโรงอาหารของโรงเรียน 
 การแกไขปญหากําจัดของเสียในโรงเรียน 
 การแกไขปญหาระบบไฟฟาขัดของในโรงเรียน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  13  จํานวนโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและมีการ 
                   แลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : นายเศวต  ภูภากรณ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 6271 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3154 

คําอธิบาย : 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถสรรหา 

และจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็มเพดาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการ
ประเมินการปฏิบติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท พี.เอ.แอสโซซิเอทส 
คอนซัลต้ิง จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนจะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆนํามาแลกเปลี่ยนดวย 

การจัดใหมีขอตกลงรวมมือเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน
และบุคลากรกับโรงเรียนอื่นๆที่มีขอตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนแผนการ
ดําเนินงานที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของโรงเรียนที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2549 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2549   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากจํานวนโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2549 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และกลุมโรงเรียนในโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในการอุปถัมภของบริษัทมหาชน จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํานวน 21 โรงเรียน ไดมี
ขอตกลงรวมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และไดมีการสงครูมาแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการกับครูของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปน 5 โรงเรียน 

 2 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปน 10 โรงเรียน 

 3 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปน 15 โรงเรียน 

 4 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปน 20 โรงเรียน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเปน 25 โรงเรียน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
(รอยละ) 

 13.  จํานวนโรงเรยีนในประเทศที่ตกลง
รวมมอืเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

5 33 โรงเรียน 5.0000 0.2500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนแตงต้ังคณะทํางานประสานความรวมมือโรงเรียนที่จะรวมเปนเครือขาย 
2. ทําหนังสือแสดงความตกลงรวมมือกันระหวางโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณกับโรงเรียนในเครอืขาย  
3. จัดทําและดําเนินการตามโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูทางวิชาการกับโรงเรียนเครือขาย ทั้ง 33 โรงเรียน   

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีองคความรู   งบประมาณและทรัพยากรในระดับหนึ่งที่จะดําเนินการตามโครงการนี้ได 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ตนแบบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีลักษณะเพื่อใชกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  อาจทําใหการปรับใชของโรงเรียนในเครอืขายไดไมมากนัก 
2. คาใชจายในการเดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณของครูจากโรงเรียนใน

เครือขาย อาจเปนภาระของทางโรงเรียนเครอืขายนั้น ๆ  
3. ชวงเวลาที่ครูจากโรงเรียนในเครือขายตองมาประชุม/อบรม/สัมนาที่โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอาจสงผลกระทบตอภารกิจประจําของครจูากโรงเรียนในเครอืขาย  
4. การบริหารจัดการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเกี่ยวกับการเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอง

ดําเนินการอยางระมัดระวังเพือ่มิใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนปกติ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 13 : 

13.1  คําสั่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเรื่องแตงต้ังคณะกรรมการทําความตกลงรวมมือเปนเครือขาย 
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  

13.2  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 12 แหง 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

13.3  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับกลุมโรงเรียนใน
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในการอุปกรณของบริษัทมหาชน จํากัด ธนาคารกรุงไทย 20 
โรงเรียน 

13.4  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กับโรงเรียนอุทัย
วิทยาคม ในการอุปถัมภของบริษัทมหาชน จํากัด ธนาคารกรุงไทย 

13.5  โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครู บุคลากรและสถานศึกษาสูความเปนเลิศใน 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ระหวางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

13.6  โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการสรางและการใช ICT ในการจัดการเรียนรูกลุมโรงเรียนใน
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในการอุปถัมภของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

13.7  โครงการและรายงานผลการจัดคายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการระหวางนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดรวมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประจําป พ.ศ. 2549 
 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ  
(น้ําหนักรอยละ 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

    รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  14  ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) 
 

ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวจตุพร  คาฮั้ว ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2103 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2105 

 
 การประเมินระดับคุณภาพการกับดูแลกิจการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวยการ
ประเมินตามหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 

หัวขอที่ใชในการประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน  
1.1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร 
1.1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 
1.1.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

10 
10 
30 

1.2 รายงานทางการเงิน 10 
1.3 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 10 
1.4 การดําเนินการอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ 30 

รวม 100 

 
1.1 บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน 

1.1.1 บทบาทการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร (น้ําหนักรอยละ 10) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

องคกรจัดทําแผน
ยุทธศาสตรไมแลว

เสร็จหรอื
คณะกรรมการไมได

เปนผูใหความ
เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร 

- คณะกรรมการเปน
ผูใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร 

- คณะกรรมการ 
มีสวนรวมในการ
กําหนดและให

ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและ 
ใหขอสังเกตทีม่ี

นัยสําคัญ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีสวนรวมอยางสูงในการกําหนดและใหความ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  พรอมทั้งไดใหขอสังเกตตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณมาโดยตลอด 

ในปงบประมาณ 2549 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณไดใหความเห็นชอบแผนตาง ๆ 
ของโรงเรียน ดังนี้  (1) แผนปฏิบัติงาน 4 ป (2549-2552) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (2) แผนปฏิบัติงาน
และกรอบวงเงนิงบประมาณ ประจําป 2549 และ (3) แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงนิงบประมาณ ประจําป 
2550 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติงาน 4 ป ( 2549-2552) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 4 ปของโรงเรียนในการประชุมครั้งที่ 

40/6/2548 เม่ือวันทื่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน  4 ป ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใหกรอบแนวนโยบายใหโรงเรียนจัดทํารางแผนปฏิบัติงาน 4 ป ใน

การประชุมครั้งที่ 37/3/2548 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2548  
1.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ผูปกครอง  คณะกรรมการบริหาร

สมาคมผูปกครองและครู ฯ นักเรียนเกา นักเรียนปจจุบัน ผูแทนหนวยงาน จากกระทรวงศกึษาธกิาร  
ตลอดจนนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ  รวมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
4 ปของโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 66 คน 

1.3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดพิจารณารางและใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติงาน 
4 ปของโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 39/5/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548  และไดใหความ
เห็นชอบในแผนปฏิบัติงาน 4 ปของโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 40/6/2548 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2548 

2. แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549 
2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  ไดพิจารณาและไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบ

วงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549  ในการประชุมครั้งที่ 39/5/2548 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2548 โดยมีขอเสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบลงทุน ซึ่งโรงเรียนได
ดําเนินการปรับปรุงและเสนอตอที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 40/6/2548 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2548 

2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 42/2/2549 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2549 ไดมี
มติให นายกฤษณพงศ กีรติกร และคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เปนผูแทนของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนรวมประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนและกรอบวงเงินงบประมาณครึ่ งปหลังของ
ปงบประมาณ 2549 กับผูบริหารและตัวแทนครู และเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
และตอมาโรงเรียนไดนําผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่43/3/2549 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 
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3. แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
3.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่จะขอต้ัง ของปงบประมาณ 

2550 ในการประชุมครั้งที่ 41/1/2549 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2549 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวายัง
ขาดรายละเอียดบางประการ จึงมีมติใหโรงเรียนเรงดําเนินการจัดทํารายละเอียดดังกลาวแลวเวียน
ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยดวน เพื่อใหทันสงกระทรวงศึกษาธิการตามเวลาที่กําหนด  

3.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงิน
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ   2550 ในการประชุมครั้งที่ 45/5/2549 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2549     

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.1 :  
14.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  

   -  ครั้งที ่37/3/2548 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 
   -  ครั้งที ่39/5/2548 เม่ือวันทื่ 21 กันยายน 2548  
   -  ครั้งที ่40/6/2548 เม่ือวันทื่16 พฤศจิกายน 2548  
   -  ครั้งที ่41/1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549  
   -  ครั้งที ่ 42/2/2549 เม่ือวันที่ 15 มนีาคม 2549  
   -  ครั้งที ่43/3/2549 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2549  
   -  ครั้งที ่45/5/2549 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549 

14.1.2 แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549   
14.1.3 เอกสารคําของบประมาณประจําปงบประมาณ 2550 
14.1.4 แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
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1.1.2 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 10) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

คณะกรรมการ
ติดตามผลการ

ดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลัก
ขององคกรอยาง

ครบถวน  
ปละ 1 ครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามผลการ

ดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลักของ 

องคกรอยาง
ครบถวน  
ปละ 2 ครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามผลการ

ดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลัก
ขององคกรอยาง

ครบถวน  
มากกวาปละ 2 ครั้ง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. การติดตามผลการดําเนินงานดานการเงนิและงบประมาณ : ในปงบประมาณ 2549 ไดมีวาระ

การประชุมที่เกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  และผลการดําเนินงานของโรงเรียนเสนอ ในการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน 8 วาระ ดังนี ้

(1) วาระที่ 3.7  ของการประชุมครั้งที ่40/6/2548 เม่ือวันที่ 16 พ.ย. 48 เรื่องรายงานการเงินและผล 
                การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2548 

(2) วาระที่ 3.2  ของการประชุมครั้งที ่41/1/2549 เม่ือวันที่ 25 ม.ค. 49 เรื่อง กรอบวงเงิน 
               งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2550  

(3) วาระที่ 3.5  ของการประชุมครั้งที ่41/1/2549 เม่ือวันที่ 25 ม.ค. 49 เรื่อง รายงานการเงินและ 
               ผลการดําเนินงาน  ประจําไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2548) 

(4) วาระที่ 3.5  ของการประชุมครั้งที ่42/2/2549 เม่ือวันที่ 15 มี.ค. 49 เรื่อง การสอบบัญชีและ 
               ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2548 

(5) วาระที่ 3.8  ของการประชุมครั้งที ่43/3/2549 เม่ือวันที่ 20 พ.ค. 49 เรื่อง รายงานการเงินและ 
               ผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 49) 

(6) วาระที่ 3.9  ของการประชุมครั้งที ่43/3/2549 เม่ือวันที่ 20 พ.ค. 49 เรื่อง การสอบบัญชีและ 
               ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2548 

(7) วาระที่ 3.4  ของการประชุมครั้งที ่44/4/2549  เม่ือวันที ่19 ก.ค. 49 เรื่อง การสอบบัญชีและ 
               ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน 

(8) วาระที่ 3.5 ของการประชุมครั้งที่ 44/4/2549  เม่ือวันที่ 19 ก.ค. 49 เรือ่งการรายงานการเงิน 
               และผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – มิ.ย. 49)  

2. การติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ   ดานการจัดการเรียนการสอน  และ
ดานการใหบริการทางวิชาการตามพันธกิจของโรงเรียน : ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการเปน
ตนแบบในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 71 - 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
ในปงบประมาณ 2549 ไดมีวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวกับการติดตามผลการ

ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนการสอน  และดานการใหบริการทางวิชาการ  ตามพันธ
กิจของโรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 42 วาระ เปนวาระเพื่อพิจารณา 24 วาระ และเพื่อทราบ 18 วาระ ดังนี้ 
 
การประชุมครั้งที่ 40/6/2548 วันที่ 16 พ.ย. 48  

1) วาระที่ 3.6    การทําแผนปฏิบัติงาน 4 ปของโรงเรียน (2549-2552) 
2) วาระที่ 3.8    รายงานประจําป 2548 
3) วาระที่ 3.9    สถิติเกี่ยวกับคาใชจายสาธารณูปโภคยอนหลัง 24 เดือน 
4) วาระที่ 3.10  การจัดทําแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

                 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
5) วาระที่ 3.11  การรวมมือเพื่อพัฒนาวิชาการและบุคคลของโรงเรียน “หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน”  
                       ที่ธนาคารกรุงไทยเปนผูใหการสนับสนุน 
6) วาระที่ 4.4    การสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 
7) วาระที่ 4.5   ความกาวหนาโครงการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 

                  ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
8) วาระที่ 4.6  ความกาวหนาของโครงการพัฒนาฐานขอมูลและติดตามประเมินผลนักเรียนเกาของ 

                  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

การประชุมครั้งที่ 41/1/2549 วันที่ 25 ม.ค. 49 
9) วาระที่ 3.1 ความกาวหนาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

              มหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2548 และการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทํา 
                   คํารับรอง 
10) วาระที่ 3.3 การจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยใชมาตรฐานของ 

              โรงเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นนาํของโลกเปนบรรทัดฐาน 
11) วาระที่ 3.4 ความรวมมือกับCambridge International Examination 
12) วาระที่ 3.7 วาระการประชุมสําคัญที่จะตองนาํเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนในรอบป พ.ศ. 2549 
13) วาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรยีนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 
14) วาระที่ 4.2 ผลการจัดงานการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติในประเทศไทย ครัง้ที่ 1 
 

การประชุมครั้งที่ 42/2/2549 วันที่ 15 มี.ค. 49 
15) วาระที่ 3.1 การสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
16) วาระที่ 3.2 การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2549 
17) วาระที่ 3.3 การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนตาบอด 
18) วาระที่ 3.4 การจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยใชมาตรฐานของ 

               โรงเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นนาํของโลกเปนบรรทัดฐาน 
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19) วาระที่ 3.6 การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบรหิารสมาคม 
              ผูปกครองและคร ูผูแทนผูปกครอง ผูแทนคร ูและเจาหนาที่ ผูแทนนักเรียนเกา และผูแทน 
              นักเรียนปจจุบัน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

20) วาระที่ 4.3 ความกาวหนาในการคัดเลือกนกัเรียนและการเขาคายวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขา 
               เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 

 
การประชุมครั้งที่ 43/3/2549  วันที่ 20 พ.ค. 49 

21) วาระที่ 3.3   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกา 2550 
22) วาระที่ 3.4   การจัดคายการเรียนภาษาอังกฤษแบบเรงรัด  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
23) วาระที่ 3.5   คณะกรรมการอทุธรณและรองทุกข 
24) วาระที่ 3.6   การจัดทํารายงานการประเมินตนเองครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2549 
25) วาระที่ 3.10 การจัดประชุมวิชาการดานการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน 

                คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
26) วาระที่ 3.11 การศึกษาจัดทํารายละเอียดโครงการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร  หองเรียนวิทยาศาสตร   

                และการจัดหลักสูตรเกียรตินิยม 
27) วาระที่ 3.12 ความกาวหนาในการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใชมาตรฐานของ 

                โรงเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน 
28) วาระที่ 4.1  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2549 
29) วาระที่ 4.2  รายงานประจําป 2548 
30) วาระที่ 4.3  การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทสในการจัดการเรยีนการสอน 
31) วาระที่ 4.4  ความกาวหนาโครงการนํารองสงเสริมและพฒันาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและ 

                วิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
การประชุมครั้งที่ 44/4/2549 วันที่ 19 ก.ค. 49 

32) วาระที่ 3.3  การสํารวจความพึงพอใจของครูและเจาหนาที ่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
33) วาระที่ 4.1  การคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 
34) วาระที่ 4.3  การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคม 

                ผูปกครองและคร ู ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครูและเจาหนาที ่ ผูแทนนักเรียนเกา  และ 
                ผูแทนนักเรียนปจจุบัน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

35) วาระที่ 4.4  เงนิลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
36) วาระที่ 5.1  ผลการสอบ o-net และผลการเขารวมกิจกรรมโอลิมปกวิชาการของนักเรียนโรงเรียน 

                มหิดลวิทยานุสรณ 
 
การประชุมครั้งที่ 45/5/2549  วันที่ 20 ก.ย. 49 

37) วาระที่ 3.3  การกันเงินไวจายเหลื่อมป 
38) วาระที่ 3.4  เงนิกองทนุสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียน 
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39) วาระที่ 4.1  ความกาวหนาในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2550 และผลการ 
                ประเมิน ปงบประมาณ 2548 

40) วาระที่ 4.2  การจัดประชุมวิชาการ เรื่องการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
                ครั้งที่ 1 

41) วาระที่ 4.3  ความกาวหนาในการจัดทํารายการสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่แนะนํา 
                ใหนักเรียนศึกษาตอ 

42) วาระที่ 4.4  ความกาวหนาในการดําเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาระบบงานตามขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 
                ความพึงพอใจของครแูละเจาหนาที่ 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.2 :   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  

-  ครั้งที ่40/6/2548 เม่ือวันทื่16 พฤศจิกายน 2548  
-  ครั้งที ่41/1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549  
-  ครั้งที ่42/2/2549 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2549  
-  ครั้งที ่43/3/2549 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2549  
-  ครั้งที ่44/4/2549 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 
-  ครั้งที ่45/5/2549 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549  (เล่ือนประชุมจากวันที่ 20 กันยายน 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 74 - 
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1.1.3 การประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 30) 
1.1.3.1 กรรมการควรไดรับวาระการประชุม เอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางครบถวน 

กอนการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 7 วัน (น้ําหนัก รอยละ 10) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม โดย
เฉลี่ยนอยกวา  

2 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม โดย
เฉลี่ยนอยกวา  

3 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม โดย
เฉลี่ย 3 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม โดย
เฉลี่ย 5 วัน 

ไดรับเอกสารกอน
การประชุม โดย
เฉลี่ย 7 วัน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงปบระมาณ 2549 ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 6 ครั้ง ไดมีการจัดสง

เอกสารวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปใหคณะกรรมการพิจารณาลวงหนากอนประชุมโดย
เฉลี่ยมากกวา 7 วัน  ดวยการนําสงโดยพนักงาน หรือทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตามรายละเอียดดังนี้ 
      

 การประชุมครั้งที ่ ประชุมวันที ่ สงเอกสารวันที ่ เลขที่หนงัสือ  

 40 / 6 / 2548  16 พ.ย. 48 9 พ.ย. 48 ศธ. 55 / ว.059  

 41 / 1 / 2549 25 ม.ค. 49 18 ม.ค. 49 ศธ. 55 / ว.005  

 42 / 2 / 2549 15 มี.ค. 49 7 มี.ค. 49 ศธ. 55 / ว. 013  

 43 / 3 / 2549 20 พ.ค. 49 10 พ.ค. 49 ศธ. 55 / ว. 016  

 44 / 4 / 2549 19 ก.ค. 49 12 ก.ค. 49 ศธ. 55 / ว. 031  

 45 / 5 / 2549 2 ต.ค. 49 (เล่ือนจาก
วันที่ 20 ก.ย. 49) 

11 ก.ย. 49 ศธ. 55 / ว. 034  

   22 ก.ย. 49 
(แจงเลื่อนการประชุม) 

ศธ. 55 / ว. 038  

      

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.3 :  
-   หนงัสือนําสงวาระและเอกสารการประชุม ครัง้ที่ 40/6/2548, 41/1/2549, 42/2/2549, 43/3/2549,  

            44/4/2549 และ 45/5/2549 
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1.1.3.2 การเขาประชุมของคณะกรรมการ  (น้ําหนัก รอยละ 20) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

การประชุม
คณะกรรมการแต
ละครั้งมีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ย
รอยละ 50 ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม
คณะกรรมการแต
ละครั้งมีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ย
รอยละ 60 ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม
คณะกรรมการแต
ละครั้งมีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ย
รอยละ 70 ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม
คณะกรรมการแต
ละครั้งมีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ย
รอยละ 80 ของ
จํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม
คณะกรรมการแตละ
ครั้งมีกรรมการเขา
รวมโดยเฉลี่ยรอยละ 

90 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงปบระมาณ 2549 ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 6 ครั้ง มีคณะกรรมการเขา

รวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 81.82 ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

 

ประชุมคร้ังท่ี 
รอยละของ

กรรมการตัวจริง
ท่ีมาประชุม 

รอยละของผูแทนท่ี
เขารวมประชุม 

รอยละของ
กรรมการ (ตัวจริง
และผูแทน) ท่ีมา

ประชุม 

รอยละของ
กรรมการท่ีลา

ประชุม 

 

 40/6/2548 36.36 45.45 81.82 18.18  

 41/1/2549 54.55 27.27 81.82 18.18  

 42/2/2549 63.64 18.18 81.82 18.18  

 43/3/2549 72.73 9.09 81.82 18.18  

 44/4/2549 54.55 27.27 81.82 18.18  

 45/5/2549 63.64 18.18 81.82 18.18  

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.4 :  
14.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งที่ 40/6/2548, 

41/2/2549, 42/2/2549, 43/3/2549, 44/42549 และ 45/5/2549  
14.4.2 ตารางสรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป

งบประมาณ 2549 
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1.2 รายงานทางการเงิน  (น้ําหนักรอยละ 10) 
พิจารณาจากจํานวนวันที่ใชในการปดบัญชีประจําป โดยนับต้ังแตวันสิ้นงวดของปบัญชีจนถึงวันที่สง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจําป พ.ศ. 2549 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

มากกวา  90 วัน - 90 วัน 80 วัน 70 วัน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดปดบัญชีประจําปของปงบประมาณ 2548 เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ในการประชุมครัง้ที ่
40/6/2548 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และไดสงไปใหผูตรวจสอบบัญชี (บริษัทนิลสุวรรณ) เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2548 ตามหลักฐานอางอิงหมายเลข 14.5.1 ใชเวลาในการปดบัญชี 47 วัน 

สําหรับการปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2549 โรงเรียนไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไดสงให
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในไดพิจารณาดวยแลว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549  กําหนดจะเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549  
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.5 :  

14.5.1 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ เลขที่ ศธ 55/1445 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง  การ
สอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (นําสงงบ
การเงิน ประจําป 2548 ใหกบับริษัทนิลสุวรรณเพื่อดําเนนิการตรวจรับรอง) 

14.5.2 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขที ่ศธ 55/1479 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรื่อง งบ
การเงิน ประจําปงบประมาณ 2549 (นําสงงบการเงิน ประจําปงบประมาณ 2549 ให
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในพิจารณา) 
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1.3 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 10 ) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ไมมีการเปดเผย 
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2548 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2549 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2548 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2549 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
รอบ 12 เดือน  
ป 2549 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2548 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2549 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
12 เดือน  
ป 2549 

4) ประวัติของ
กรรมการ 
ทุกทาน 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2548 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2549 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
12 เดือน  
ป 2549 

4) ประวัติของ
กรรมการ 
ทุกทาน 

5) รายการการ
จัดซื้อจัดจาง
ตลอดทั้งป 
2549 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. รายงานประจําป 2548  ไดจัดพิมพและเผยแพรใหกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของจํานวน 1,500 

เลม และไดเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
2. คํารับรองการปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ 2549 ไดจัดพิมพและเผยแพรใหกับครู และเจาหนาที่

ของโรงเรียนทุกคน และไดเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน (Self Assessment Report : SAR) ปงบประมาณ 2549 

ไดจัดพิมพเผยแพรใหกับครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนทุกคนและไดเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน
ดวย 

4. ประวัติของกรรมการบริหารโรงเรียนทุกคนไดจัดพิมพเผยแพรทั้งในรายงานประจําปและในเว็บไซต
ของโรงเรียน 

5. รายการการจัดซื้อจัดจางตลอดป 2549 ไดดําเนินการเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนทุกรายการ 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.6 : 
-   เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit.ac.th 
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1.4 การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 30) 
1.4.1  คณะกรรมการควรมีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญไดแก (น้ําหนักรอยละ 10) 

1) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
3) การบริหารทรพัยากรบุคคล 
 

 เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ไมมีการติดตาม 
ทบทวน 

- 
 

มีการติดตาม 
ทบทวนจํานวน  

1 ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวนจํานวน  

2 ระบบ 

มีการติดตาม 
ทบทวนจํานวน  

3 ระบบ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯไดแตงต้ังคณะกรรมการ
กํากับการตรวจสอบภายใน ซึ่งในชวงปงบประมาณ 2549 คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในไดมี
การประชุม จํานวน 5 ครั้ง และไดนําเสนอผลการติดตาม และทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ  จํานวน 5 ครั้ง ในชวงปงบประมาณ 2549  

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนมีโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
สมบูรณ มีระบบเครื่องแมขาย (server) ที่พอเพียงกับการใชงานของโรงเรียน มีการเชาคู
สายสัญญาณอินเทอรเน็ต (lease-line) ขนาด 15 เม็กกะบิต มีการวางเครือขายใยแกวนําแสง (fiber 
optic) เชื่อมโยงทุกอาคารและทุกหอง มีการติดต้ังเครือขายสัญญาณไรสาย (wireless network) ทั่ว
บริเวณโรงเรียน  

ครู  เจาหนาที่ และนักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในอัตราสวน 1 ค น ตอ 1 เครื่อง 
สามารถเลือกไดวาจะใชเครื่องแบบตั้งโตะ หรือแบบพกพา  

มีระบบการสงเสริมจูงใจใหครูและเจาหนาที่ใหใช ICT ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ และการใหรางวัลจูงใจ  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดใหความสําคัญตอการบริหารจัดการระบบ ICT ของโรงเรียน 
สูงมาก 

3. การบริหารทรพัยากรบุคคล คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ฯ ไดแตงต้ังคณะอนกุรรมการบรหิารงาน
บุคคลเพือ่กํากบัดูแลระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลของโรงเรยีน ในปงบประมาณ 2549 
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ไดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนระบบการบรหิารทรพัยากรของ
โรงเรียน  และไดนําเสนอผลการดําเนนิงานตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน จํานวน 3 ครัง้ 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.7 :  
14.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที ่

11/5/2548, 12/1/2549, 13/2/2549, 14/3/2549 และ 15/4/2549 
14.7.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 18/3/2548, 19/1/2549 และ

20/2/2549  
14.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที ่40/6/2548, 41/1/2549, 42/2/2549, 

43/3/2549, 44/4/2549 และ 45/5/2549 
14.7.4 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการสงเสรมิการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
14.7.5 รายงานการประชุมของคณะกรรมการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 80 - 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

1.4.2  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด (น้ําหนักรอยละ 10) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ไมมีการประเมิน 
ผลงานของผูบริหาร

สูงสุด 

- 
 

มีการประเมิน 
ผลงานของผูบริหาร 

สูงสุดแตไมมี
หลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา 

 

- 
 

มีการประเมิน 
ผลงานของผูบริหาร

สูงสุดโดยมี
หลักเกณฑที่ชดัเจน
และตกลงกันไว

ลวงหนา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. ในปงบประมาณ 2549 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสงูสุดของโรงเรยีน (ผูอํานวยการโรงเรียน) ตามหลักเกณฑที่ไดตกลงกันไวลวงหนา ได
มีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผูอํานวยการ เขาพิจารณาในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  จํานวน 4 ครั้ง ในการประชุมครั้งที ่40/6/2548 ,ครั้งที ่41/1/2549 ,
ครั้งที ่43/3/2549 และครั้งที ่45/5/2549  

2. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดกําหนดไว
ในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นอกจากนัน้ผูอาํนวยการยงัถกูประเมนิผลการปฏิบัติงานทุกครัง้ที่มหีนวยงานภายนอกมาประเมนิผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน  ที่ผานมามหีนวยงานภายนอกมาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีน
แลว  3 ครัง้ แตละครัง้ไดมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของผ ู อํานวยการดวย การประเมินทั้ง 3 ครั้ง 
ไดดําเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

1. สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ (สงรายงานผลการประเมินเมื่อ เดือน สิงหาคม 2545) 
2. บริษัท พ ีเอ แอสโซซเิอทส คอนซลัต้ิง จํากัด (สงรายงานผลการประเมนิเมือ่ เดือน มนีาคม 2546)  
3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (สงรายงานผลการ

ประเมินเมื่อ เดือน มกราคม 2547) 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.8 : 

14.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั้งที ่40/6/2548 วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2548 ครั้งที่ 41/1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549  ครั้งที่ 43/3/2549 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2549 และครั้งที ่45/5/2549 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2549 

14.8.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 19/1/2549 วันที่ 18 มกราคม 
2549 

14.8.3 บันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
14.8.4 รายงานของการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดย สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ

, บริษัท พ ีเอ แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง จํากัด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
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1.4.3 องคกรควรกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงดานการบรหิารความเสี่ยงและมีการจัดทํารายงานวิเคราะห
ควรเสี่ยง (น้ําหนักรอยละ 10) 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ไมมีการกําหนด 
ผูรับผิดชอบ

โดยตรงดานการ
บริหารความเสี่ยง
และไมมีการจดัทํา

รายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยง 

- 
 

มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ

โดยตรงดานการ
บริหารความเสี่ยง
และมีการจัดทํา
รายงานการ

วิเคราะหความเสี่ยง
แตไมครบทุกดาน 

- 
 

มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ

โดยตรงดานการ
บริหารความเสี่ยง
และมีการจัดทํา
รายงานการ

วิเคราะหความเสี่ยง
แตครบทุกดาน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป (2549-2552) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงานของโรงเรียน  โดยไดจัดใหมีการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห
ความเสี่ยงและไดสรุปผลการระดมความคิดจัดทําเปนหัวขอหนึง่ในแผนปฏิบัติงาน 4 ป ของโรงเรียนดงักลาว    

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.9 :   

-  แผนปฏิบัติงาน 4 ป ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
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