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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 
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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. 2550 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 3 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
3) รวมมือสงเสริมและผลักดันใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ต้ังแตระดับปริญญาตรี
จนถึงระดับหลังปริญญาเอก 

4) ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น ๆ 

 
            
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงาน  
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 30 ก.ย.50

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (55)

1 (5)

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท.

คน 2 32 34 36 37 38 43.00 5.0000 0.1000

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.

คน 2 21 22 23 24 25 33.00 5.0000 0.1000

1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ

คน 1 4 5 6 7 8 4 1.0000 0.0100

2 (11)

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวม
แสดงผลงานในระดับนานาชาติ

โครงงาน 5 8 10 12 14 16 18 5.0000 0.2500

2.2 รอยละของโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ
 4 ข้ึนไป จากคะแนน 5 ระดับ โดยการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รอยละ 6 15 20 25 30 35 77.78 5.0000 0.3000

3 (8)

3.1 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชนสูงกวาเกณฑข้ันต่ําที่โรงเรียนกําหนด

รอยละ 4 70 75 80 85 90 225.18 5.0000 0.2000

3.2 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑข้ันต่ําที่โรงเรียนกําหนด

รอยละ 4 70 75 80 85 90 161.93 5.0000 0.2000

4 คะแนน 2 371 374 377 380 383 387.49 5.0000 0.1000

5 (7)

5.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศใน
ระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการ
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น

คน 4 17 18 19 20 21 27 5.0000 0.2000

5.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
จากแหลงทุนตาง ๆ

คน 3 23 25 27 29 31 33 5.0000 0.1500

6 (10)

6.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รอยละ 7 91 92 93 94 95 95.00 5.0000 0.3500

2

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

คะแนนจาการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน
 (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ

ผลการพัฒนานักเรียนทางดานคุณธรรมจริยธรรม

                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

        การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
31 4 5

ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
นํ้าหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน

ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 30 ก.ย.50

6.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน

รอยละ 3 18 19 20 21 22 18.00 1.0000 0.0300

7 รอยละ 7 10 15 20 25 30 46.57 5.0000 0.3500

8 (5)

8.1 รอยละของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมา
ศึกษาดูงานทั้งหมด

รอยละ 2      60      65      70      75      80 87.48 5.0000 0.1000

8.2 รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมีความคิดเห็นวา
สามารถนําผลจากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม

รอยละ 3 60 65 70 75 80 90.00 5.0000 0.1500

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (15)

9 รอยละ 10 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 * * *

10 รอยละ 5 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.63 5.0000 0.2500

(5)

11 บาท/บาท 2.5 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.89 5.0000 0.1250

12 บาท/บาท 2.5 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.68 5.0000 0.1250

(25)

13 ระดับ (10) 1 2 3 4 5 * * *

14 (10)

14.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดย
หนวยงานตาง ๆ

เรื่อง 5 4 5 6 7 8 8 5.0000 0.2500

14.2 รอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้น
ไปในการเรียนการสอน

รอยละ 5 60 65 70 75 80 84.74 5.0000 0.2500

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มิติท่ี 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร

ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสู
มาตรฐานโลก

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 5 -

รอยละของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ข้ึนไป
จากคะแนน 5 ระดับ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด
นํ้าหนัก 

(รอยละ)

รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มากกวา 3.50 ข้ึนไป

ผลสําเร็จของการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกโรงเรียน/หนวยงานอื่น

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

1

เกณฑการใหคะแนน

2 3 4 5

                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงนํ้าหนัก

ณ 30 ก.ย.50

15 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

มีการลงนามในสัญญาวาจางที่ปรึกษา

มีการสงรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1

มีการสงรายงานความกาวหนาครั้งที่ 2

มีการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สมบูรณ และจัดสงใหโรงเรียน

มีการเสนอมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ฉบับสมบูรณ ใหคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ

16 โรงเรียน (3) 32 34 36 38 40 54 5.0000 0.1500

นํ้าหนักรวม 100 3.8400
4.0000
96.00

ผลคะแนน ณ  วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2550

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 6 -

คิดเปนรอยละ

ผลการดําเนินงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หมายเหตุ :  *  ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมินโดยใชเครื่องมือจากสวนกลาง

3 4 5
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด

นํ้าหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

จากคะแนน

ระดับ2

ระดับ3

1

ระดับ1

   คาคะแนนที่ได

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ โดยใชโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก
เปนบรรทัดฐาน

จํานวนโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือ
เปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และมีการ
ดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ

2

ระดับ4

ระดับ5

        การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ก.พ.ร. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1-16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 7 -    

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน 
                 1.1  จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
                       ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย   

                       2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง 
                       3. นางสาวธัญญรัตน ดําเกาะ 
                       4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ
                       5. นายนิทศัน  ศรีพงษพนัธ 
                       6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน 
                       7. นายธรรมนูญ  ผุยรอด 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5181 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5189, 4230, 4244, 
               5204, 4210, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร  
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ตอ
สาขาวิชา) เพื่อเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือประมาณ 
25 คน เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก
วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2550 นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 43 คน  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 32 คน    

 2  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 34 คน  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 3  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 36 คน 

  4  คะแนน  เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 37 คน 

 5  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่าํเนินการโดย สสวท. 38 คน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวม
โครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เ พ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําให
ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา 

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการ 
     คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
     ที่ดําเนินการโดย สสวท.  

2 43 5.0000 0.1000 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 9 -    

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย
เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ได 
ยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1 : 
1.1.1 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2550-2551 เรื่องผลการแขงขัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย (สอบแขงขันรอบที่ 2) 
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 

1.1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน 
                 1.2  จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
                       ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย   

                       2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง 
                       3. นางสาวธัญญรัตน ดําเกาะ 
                       4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ
                       5. นายนิทศัน  ศรีพงษพนัธ 
                       6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน 
                       7. นายธรรมนูญ  ผุยรอด 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5181 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5189, 4230, 4244, 
               5204, 4210, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร  
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที่ 1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (15 คน ตอสาขาวิชา) เพื่อเขา
คายฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกใหเหลือประมาณ 25 คน เปนผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมุนเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก
วิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2550 นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 33 คน  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 21 คน 

  2  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 22 คน  

 3  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 23 คน 

 4  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 24 คน 

 5  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 25 คน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวม
โครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เ พ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําให
ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการ 
      คัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
      ที่ดําเนินการโดย สสวท.  

2 33 5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยัง
มีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้มากขึ้น 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 
- หนังสือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ ศธ 5408.2/ว.559 ลงวันที ่26 

มกราคม 2550 เรื่อง การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2550 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน 
                 1.3  จํานวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน 
                       โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางกลุยา  ศรีลิโก ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวนงลักษณ  อาภาสัตย   

                       2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง 
                       3. นางสาวธัญญรัตน ดําเกาะ 
                       4. นางสาวปทุมศิริ  สงศิร ิ
                       5. นายนิทศัน  ศรีพงษพนัธ 
                       6. นางสาวจําเริญ  เจียวหวาน 
                       7. นายธรรมนูญ  ผุยรอด 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5181 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5187, 4230, 4244, 
               5203, 4210, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ เปนโครงการประจําปที่คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับนานาชาติ  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันดังกลาวถือไดวาเปนผูมีความสามารถสูงเยี่ยมทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  ทุกคนจะไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับหลังปริญญาเอก  เพื่อ
กลับมาเปนกําลังหลักระดับแนวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนใหเขารวมในโครงการนี้มาโดยตลอด และ
ถือวาการที่นักเรียนของโรงเรียนไดเปนผูแทนประเทศเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2550   โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปก
วิชาการ ปรากฏวามีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 4 คน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร  เคมี  ชีววิทยา และฟสิกส  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 4 คน    
 2  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 5 คน  
 3  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 6 คน   
 4  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 7 คน   
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 5  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 8 คน    
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขารวม
โครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เ พ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหแกนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหนักเรียนไปแลว 

2. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

3. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจ 
4. ผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีตอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับ

มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวม
กิจกรรมนี้ไดยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้
มากขึ้น 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.3 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน 
      ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน 
      โอลิมปกวชิาการระดับนานาชาต ิ

1 4 1.0000 0.0100 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 
- ประกาศอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร 

โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2550-51 เรื่อง ผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2550 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   
2.1  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวิจารณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4241 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4238 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน  

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

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ
จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

โรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ จํานวน 18 โครงงาน ซึ่ง
ไปนําเสนอโครงงานที่ประเทศญี่ปุน จํานวน 6 โครงงาน ประเทศจีน จํานวน 3  โครงงาน ประเทศรัสเซยี จํานวน 3 
โครงงาน ประเทศสิงคโปร จํานวน 3 โครงงาน และประเทศอินเดีย จํานวน 3 โครงงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               8 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               10 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               12 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               14 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               16 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ฝายวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียน

เครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและสืบคนขอมูลขาวสารการ
ประชุมวิชาการจากเครือขายอินเทอรเนตเพื่อเสนอโรงเรียนพิจารณา 

2. โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมเพื่อไปนําเสนอ 
3. ประสานผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศของนักเรียน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะนําเสนอโครงงานไดเปนอยางดี 
2. ผูปกครองสวนหนึ่งใหการสนับสนุนนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงกันไว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
2. นักเรียนอาจเสียเวลาในการเรียนในชัน้เรียน 
3. โรงเรียนตองใชบุคลากรซึ่งปกติทําหนาที่สอนไปรวมประชุมหรอืแสดงผลงาน ทําใหตองปรับวิธีการ

ทํางาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 

2.1.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2550 
2.1.2 รายงานของครูและนักเรียนที่ไดเดินทางไปรวมงานเสนอโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไป

รวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ 
      คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ 
      นานาชาต ิ

5 18 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
2.2  รอยละของโครงงานของนักเรียนที่ไดรบัคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนน 5 ระดบั โดยการ 

                       ประเมินของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสถาพร   วรรณธนวิจารณ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4241 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4238 

คําอธิบาย : 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนงานวิจัยในระดับนักเรียน เพราะเปนการศึกษาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร 

ประเด็นหรือปญหาที่นักเรียนมีความสนใจใครรู โดยนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความรู ทักษะ เปน
แนวทางในการศึกษาและแกปญหา ซึ่งนักเรียนจะตองมีการศึกษา สํารวจขอมูล มีการวางแผนการทดลองที่เปน
ระบบและลงมือทดลองเพื่อรวบรวมขอมูล แลวนํามาประมวลผลจนไดขอสรุปออกมาเปนผลงานที่มีความสมบูรณ 
จากนั้นนักเรียนจะตองจัดแสดงผลงานของตนเองตอสาธารณะชนใหผูอื่นรับรูถึงความเพียรพยายามในการศึกษา
เรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนจึงจัดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนไดนําเสนอโครงงานซึ่งเปนผลงานของตนเองในชวง
เดือนมกราคมของทุก ๆ ป  ในปการศึกษา 2549 นักเรียนชั้น ม.6 มีความสนใจทําโครงงานทั้งสิ้น จํานวน 98 
โครงงาน เปนโครงงานสาขาเคมี จํานวน  25  โครงงาน สาขาชีววิทยา จํานวน 32 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร 
จํานวน 17 โครงงาน สาขาฟสิกส จํานวน 8 โครงงาน สาขาคอมพิวเตอร จํานวน 11 โครงงาน สาขาพลานามัย 
จํานวน 1 โครงงาน และสาขาภาษาตางประเทศ จํานวน 1 โครงงาน  และไดนําเสนอผลงานของตนเองตอ
สาธารณชน ทั้งภาคบรรยายปากเปลาและโปสเตอรในวันที่ 26 มกราคม 2550 : ซึ่งมีผูเขารวมชมผลงานของ
นักเรียนจํานวน 1,000 คน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนน  5 ระดับ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2550  โครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนน 5 ระดับ โดยการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก คิดเปนรอยละ  77.78 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 15 ของจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป  
               จากคะแนน 5 ระดับ 

 2 คะแนน   เมือ่รอยละ 20 ของจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป  
               จากคะแนน 5 ระดับ 

 3 คะแนน   เมื่อรอยละ 25 ของจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป  
               จากคะแนน 5 ระดับ 

 4 คะแนน   เมือ่รอยละ 30 ของจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป  
               จากคะแนน 5 ระดับ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 35 ของจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป  
               จากคะแนน 5 ระดับ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการทําโครงงาน  การใหการสนับสนุนการทําโครงงานและการ

หาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน จัดเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนมาบรรยาย  รวมถึงจัดใหนักเรียนไดไป
เยี่ยมชมศูนยวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใหไดมีแนวคิดในการทําวิจัยและ
คนพบความสนใจของตนเอง ตลอดจนทําความรูจักกับนักวิจัยในดานตาง ๆ 

2. ติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเปนที่ปรึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน และใหนักเรียนไดใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการในการทําโครงงาน 

3. ดูแลและกํากับใหนักเรียนทําโครงงานใหเสร็จสิ้นและเปนไปตามแผนดําเนินการที่คณะกรรมการสงเสริม
การทําโครงงานกําหนดไว  

4. เมื่อนักเรียนทําโครงงานเสร็จสิ้นแลว นักเรียนตองทําการนําเสนอผลงานของตนเองตอสาธารณชนทั้ง
ภาคบรรยายและโปสเตอร 

5. คณะกรรมการสงเสริมการทําโครงงานจัดเตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงานคือจัดเตรียม
กําหนดการนําเสนอผลงาน ตารางการนําเสนอผลงานและรวบรวมบทคัดยอ  

6. ติดตอและประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินผลคุณภาพของโครงงาน  
7. รวบรวม และประมวลผลการประเมินผลโครงงานจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่ชัดเจน ที่สนับสนุนการทําโครงงานของนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอยางดียิ่ง โดยเปนอาจารยที่ปรึกษาพิเศษในการทําโครงงาน และการให
นักเรียนไดใชเครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

2. มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในรัศมีที่นักเรียนของโรงเรียนจะไปขอ
คําปรึกษาและขอใชเครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

3. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชนอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.2 รอยละของโครงงานของนักเรียนที่
ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึน้ไป จากคะแนน 
5 ระดับ โดยการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

6 77.78 5.0000 0.3000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

มหาวิทยาลัยตาง ๆ อาจารยจากโรงเรียนเครือขาย (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง โรงเรียน
เตรียมทหาร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย) และโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม) มาเปนคณะกรรมการในการประเมินผลการทํา
โครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน หรือ

มีผลตอนักเรียนทางดานอื่น ๆ มากนัก 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครั้งไมมีความถนัดพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึ่งมีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 
5. ในการจัดเรียงขอมูลพบวาผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมไดกรอกรายละเอียดในการใหคะแนนใหครบถวน 

เชนชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงานและการลงชื่อในชองผูประเมิน จึงตองใชเวลาในการจัดเรียงขอมูลนาน
ขึ้น และบางครั้งผูประเมินไมไดประเมินใหครบทุกโครงงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 :  
2.2.1 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มาประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร 
2.2.2 คะแนนประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3  ผลการพัฒนานักเรียนทางดานคุณธรรมจรยิธรรม   
3.1  รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ 

                        สาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผูจัดเก็บขอมลู :  1.  นางพรรณวิภา  ดารามาศ 

                        2.  นางราศิยส  วงศศิลปกุล 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 6259 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6260 

คําอธิบาย : 
การบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนหมายถึง  กิจกรรมทีน่ักเรียนอาสาสมัครจัดกิจกรรมเพื่อสรางสมความตั้งใจ

จริงในการเสียสละ อดทน ชวยเหลือสังคมตามกําลังความสามารถ มีความกตัญู รูจักตอบแทนบญุคณุแผนดิน
ดวยการใชปญญาดวยศักยภาพทางวิชาการ  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น  สิง่ที่สําคัญคือ ตองปลอดภัย
และเหมาะสมกับวัยวุฒิของนักเรียน กิจกรรมดําเนินการโดยนักเรียนอาสาสมัคร คณะกรรมการบําเพญ็ประโยชน
เปนที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม ประสานรวมกับคณะกรรมการนักเรียน   
 กิจกรรมที่จัดระหวางภาคเรียน ไดแก นักเรยีนอาสาสมัครจัดกิจกรรมนนัทนาการและบริจาคสิ่งของ
สําหรับคนชราและเด็ก ในสถานสงเคราะห การทําความสะอาดและชวยงานอื่น ๆ ศาสนสถานในวาระตาง ๆ  
 กิจกรรมที่จัดระหวางปดภาคเรียน ไดแก คายบําเพ็ญประโยชน จัด 2 คนื 3 วัน สําหรบันักเรียน
ประถมศึกษา จํานวนประมาณ 40 – 50 คน ตอ 1 คาย มีนักเรียนมหิดลวิทยานสุรณอาสาสมัครจัดคายไมเกิน 20 
คน ครูที่ปรึกษา 2 คน สถานที่ไดแก โรงเรยีนตํารวจตระเวณชายแดน และโรงเรียนประถมศึกษา 4–5คาย จัด
ในชวงปดกลางภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที ่1 กิจกรรมสงเสริมทศันคติที่ดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
รวมทั้งวิชาอื่น ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับเยาวชนรุนนองหรือวัยเดียวกัน ที่อยูในทองถิ่นตาง ๆ  

 นักเรียนสามารถรวมกลุมเสนอการจัดคายบําเพ็ญประโยชนสําหรับโรงเรียนเดิมหรือภูมิลําเนาของ
นักเรียนได 1 – 2 คายตอปการศึกษา เชนเดียวกับการอาสาสมัครไปแนะแนวการศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเดิมของตนในชวงการหยุดกลางภาคเรียนที่ 1 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชนตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2550   จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยทีน่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชนตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนด 130.07 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 225.18  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 70  

 2 คะแนน   เมือ่ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 75 

 3 คะแนน  เมื่อ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 80 

 4 คะแนน   เมือ่ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 85 

 5 คะแนน   เมื่อ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอชมุชนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 90 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนตอชุมชน 
1. ประชมุคณะกรรมการกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อรวมพจิารณาสถานที่ดาํเนนิ การจัดกจิกรรมในโอกาส

ตางๆ ไดแก การบําเพญ็ประโยชนตอศาสนสถาน สถานสงเคราะห และสถานที่ชุมชนตางๆ โรงเรียนในบริเวณ
รอบชุมชนศาลายาและนครชัยศรี  รวมทัง้การไปรวมพิธีสําคัญทางพระพทุธศาสนาที่พุทธมณฑล และการรวม
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่อําเภอพทุธมณฑล พรอมทัง้พิจารณาชั่วโมงการปฏบิัติ
กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนที่กาํหนดใหนักเรยีนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง ประมาณ 5 ชัว่โมงตอ 1 ครั้ง 

2. รับสมัครนักเรยีน ต้ังแตระดับชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมบําเพญ็สาธารณประโยชน 
ในวันที่โรงเรียนกําหนดจัดขึน้ตามตารางการปฏิบัติงานประจําป และในชวงที่เหมาะสม 

3. ประชุมนักเรียนเพื่อชีแ้จงรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในแตละครั้ง 
4. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อนํานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและดูแลนักเรยีน ใหคําปรึกษาการ

จัดกิจกรรมแตละครั้ง พรอมทั้งทําแบบประเมินผล 
5. นํานักเรียนไปดําเนินกิจกรรมตามที่วางแผนงานไวในแตละครั้ง 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

3.1 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉล่ียที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอชุมชน
สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด 

4  225.18 5.0000 0.2000 
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         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

6. สรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมรายงานตอประธานคณะกรรมการบาํเพ็ญประโยชนและเสนอตอโรงเรยีน 
7. หลังจากที่นกัเรยีนรวมกิจกรรมจะตองบนัทึกลงในแบบบนัทกึการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งเขียน

ความประทับใจ และใหอาจารยที่ควบคมุดูแลการไปบําเพญ็ประโยชนแตละครั้งเปนผูลงลายมือชื่อรับรอง 
8. เมื่อส้ินภาคเรียนในแตละภาคนักเรียนตองสงมอบบนัทึกใหครูที่ปรึกษาไดตรวจสอบขอมูลและจัดเก็บขอมูลและ

แบบบันทกึการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อเปนหลักฐาน โดยครูที่ปรึกษาจะทําการบนัทึกผลการปฏบิัติ
กิจกรรมลงในโปรแกรมคอมพวิเตอรของฝายวิชาการแบบออนไลนเพือ่การประมวลผลสรปุคาเฉล่ียตอไป 

กิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชน 
1. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อรวมพิจารณาสถานที่ดําเนินการจัดคาย โดยมี

ขอกําหนด คือ 1.เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 2. โรงเรียนดอยโอกาส 3. โรงเรยีนที่ทําหนังสอืขอ
ความอนุเคราะหใหดําเนินการจัดคาย 4. โรงเรียนทีน่ักเรียนมหิดลวิทยานุสรณเสนอขอจัด เสนอตอ
ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติดําเนินการจัดคายและขออนุมัติงบประมาณ พรอมทั้งพิจารณาชั่วโมงการปฏิบัติ
กิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชนที่กําหนดใหนักเรียนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง โดยใหชั่วโมงสําหรับการ
เตรียมคาย จํานวน 8 ชั่วโมง และวันที่ดําเนนิการจัดคายจริงประมาณวันละ 8 ชั่วโมง 

2. แตงต้ังคณะกรรมการครูที่ปรกึษากิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนและดูแลนักเรียน  
3. รับสมัครนักเรยีน ต้ังแตระดับชั้น ม.5 – ม.6 เพื่อดําเนนิการจัดคายบําเพ็ญสาธารณประโยชน และนกัเรียน

ชั้น ม.4 เพื่อรวมสังเกตการณและชวยงานคาย จํานวนประมาณคายละ 20 - 22 คน 
4. ประชุมนักเรียนเพื่อชีแ้จงรายละเอียดในการดําเนินจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน พรอมทั้งแจก

แบบฟอรมขออนุญาตจากผูปกครองและใหผูปกครองลงนามอนุญาตกอนแลวสงกลับมาที่โรงเรียน 
5. ประสานงานกับโรงเรียนทีไ่ดรับการอนุมัติใหดําเนินการจดัคายและประสานงานกับชุมชนใกลเคียง เชน 

สถานีตํารวจในพื้นที ่องคการบรหิารสวนตําบลในพื้นที่ สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
6. นํานักเรียนที่ดําเนินการจัดคายและครูที่ปรึกษาคายสํารวจสถานที่จัดคายจริง เพื่อวางแผนดําเนินการจัด

กิจกรรม พรอมทั้งเตรียมจัดทําเอกสารและอุปกรณตางๆในการจัดคาย 
7. นํานักเรียนไปดําเนินการจัดกิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชนตามที่วางแผนงานไว 
8. สรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมคายบาํเพ็ญประโยชนรายงานตอประธานคณะกรรมการบําเพ็ญ

ประโยชนและเสนอตอโรงเรียน 
9. หลังจากที่นกัเรยีนรวมกิจกรรมจะตองบนัทึกลงในแบบบนัทกึการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งเขียน

ความประทับใจ และใหอาจารยที่ควบคมุดูแลการไปคายบําเพญ็ประโยชนแตละครั้งเปนผูลงลายมือชือ่รบัรอง 
10. เมื่อส้ินภาคเรียนในแตละภาคนักเรียนตองสงมอบบนัทึกใหครูที่ปรึกษาไดตรวจสอบขอมูลและจัดเก็บขอมูลและ

แบบบันทกึการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อเปนหลักฐาน โดยครูที่ปรึกษาจะทําการบนัทึกผลการปฏบิัติ
กิจกรรมลงในโปรแกรมคอมพวิเตอรของฝายวิชาการแบบออนไลนเพือ่การประมวลผลสรปุคาเฉล่ียตอไป 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนและสมาคมผูปกครองและครฯู ไดอนุเคราะหงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม 
2. ไดรับงบประมาณบางสวนจากโรงเรียนทีข่อความอนุเคราะหโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณใหจัดกิจกรรม

ใหกับโรงเรียนของตน 
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         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

3. ไดรับการบริจาค ขนม ผลไม เสื้อผา หนงัสือ สมุด อุปกรณการเรียนและเงินบางสวนสนบัสนุนจาก
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. ไดรับการบริจาคหนงัสือจากภาคเอกชน รานคา โรงพิมพ เพื่อนําไปแจกนกัเรียนดอยโอกาส 
5. มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจํานวนมากมุงมั่นและใหความสนใจอาสาสมัครดําเนินการจัดคายและ

รวมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนตอชุมชน 
6. ไดรับความอนุเคราะหในการดาํเนนิการจัดกิจกรรมภายในคายทางดานวิชาการจากสาขาวชิาและฝายตางๆ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนตอชุมชนจะมีนักเรียนที่ลงชื่อสมคัร แลวไมไปรวมกิจกรรมตามกําหนดในวัน

ดังกลาว เนื่องจากติดภารกิจสวนตัวหรือปวย 
2. การจัดกิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชนจะตองดําเนินการในชวงโรงเรียนปดเทอมหรือสปัดาหปฏิบัติกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนเทานั้น ทําใหเกดิปญหาตามมา เชน สภาพภูมิอากาศ ฝนตก น้ําทวมโรงเรียนที่ไปจัด
กิจกรรม  และชวงเวลาที่เหมาะสมของโรงเรยีนที่จะไปดําเนินการจัดกิจกรรมไมตรงกัน 

3. มีการดําเนินการจัดคายอื่นๆในเวลาเดียวกัน เชน คายสงเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนตน ทําใหบุคลากรที่จะมาเปนครูที่ปรึกษาฝายตางๆ 
ไมเพียงพอ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 : 
3.1.1 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3.1.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ครูที่ปรึกษาบันทึก(ออนไลน) 
3.1.3 แบบกรอกคะแนนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละ 
          ภาคเรยีนเปนรายบุคคล 
3.1.4 หลักฐานการเก็บและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 
3.1.5 แบบรายงานผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคเปนรายบุคคล (ปพ. 6/2) 
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         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3  ผลการพัฒนานักเรียนทางดานคุณธรรมจรยิธรรม 
3.2  รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณ 

                        ประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกาํหนด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผูจัดเก็บขอมลู :  1.  นางพรรณวิภา  ดารามาศ 

                        2.  นางราศิยส  วงศศิลปกุล 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 6259 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 6260 

คําอธิบาย : 
การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมทีน่ักเรียนอาสาสมัครจัดกิจกรรมเพื่อสั่งสมความตั้งใจ

จริงในการเสียสละ อดทน ชวยเหลือโรงเรียนตามกําลังความสามารถ มีความกตัญู รูจักตอบแทนบญุคุณของ
โรงเรียนและครูอาจารย กิจกรรมดําเนินการโดยนักเรียนอาสาสมัคร คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนเปนที่ปรึกษา
การจัดกิจกรรม ประสานรวมกับคณะกรรมการนักเรียน   

 กิจกรรมที่จัดระหวางภาคเรียน ไดแก นักเรียนอาสาสมัครชวยงานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ตามประกาศของฝาย/งานตาง ๆตลอดปการศึกษา  เพื่อเปนกําลังสําคัญในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
การอาสาสมัครพัฒนาสถานที่ทั้งในและนอกอาคารเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด ผูดําเนินการคือ คณะกรรมการ
นักเรียน หัวหนาหอพักชายและหญิง  รวมกับผูแทนแตละระดับชั้นเปนผูเสนอโครงการและประสานงานกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ปรึกษา ไดแก ฝายอาคารสถานที่และงานหอพักรวมกับคณะกรรมการบําเพ็ญประโยชน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2550   จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนด 104.77 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 161.93  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 70 

 2 คะแนน   เมือ่ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 75 

 3 คะแนน   เมื่อ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 80 

 4 คะแนน   เมือ่ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 85 

 5 คะแนน   เมื่อ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรม 
               บาํเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่โรงเรียนกําหนดรอยละ 90 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. สาขาวิชาตางๆและฝายงานตางๆ ประกาศรับสมัครนักเรยีนเพื่อชวยงานกิจกรรมที่เกีย่วของกับสาขาวิชา/

ฝาย เชน การจัดเรียงเอกสาร การจัดสถานที่ตางๆ การจัดหนังสือในหองสมุด การตอนรับคณะศึกษาดูงาน
ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมทางดานวิชาการระหวางโรงเรียน เชน งานเปดบานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ งาน 
International Science Fair งานประชุมวิชาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้ง
ที่ 1 โดยมีการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อชวยงานในแตละฝาย ไดแก ฝายจัดทําเอกสาร ฝายสถานที่ การ
จัดปายนิเทศ การตอนรับ การจัดกิจกรรมฐานความรูและนันทนาการ การเปนพี่เลี้ยงคาย เปนตน 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้น ม.4 การจัดคายเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา
ตอระดับชั้น ม.4  การจัดคายปฐมนิเทศนักเรียนชัน้ ม.4  คายสงเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนตน โดยมีการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อ
ชวยงานในแตละฝาย ไดแก ฝายพี่เลี้ยงกลุม ฝายจัดทําเอกสาร ฝายสถานที่ การจัดปายนิเทศ การตอนรับ 
การจัดกิจกรรมฐานความรูและนันทนาการ เปนตน 

4. หลังจากที่นักเรียนรวมกิจกรรมจะตองบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งเขียน
ความประทับใจ และใหอาจารยที่ควบคุมดูแลการทํากิจกรรมแตละครั้งเปนผูลงลายมือชื่อรับรองและกําหนดการให
ชั่วโมงบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนตามเวลาที่นักเรียนปฏิบัติจริง 

5. เมื่อส้ินภาคเรียนในแตละภาคนักเรียนตองสงมอบบันทึกใหครูที่ปรึกษาไดตรวจสอบขอมูลและจัดเก็บขอมูลและ
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเปนหลักฐาน โดยครูที่ปรึกษาจะทําการบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรของฝายวิชาการแบบออนไลนเพ่ือการประมวลผลสรุปคาเฉล่ียตอไป 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. มีนักเรียนจํานวนมากเต็มใจและสนใจใหความรวมมือลงชือ่ชวยในแตละกิจกรรม 
2. นักเรียนมีศักยภาพสูงทางดานภาษาในการตอนรับชาวตางชาติที่มาเยี่ยมโรงเรียน 
3. นักเรียนทุกคนพักอยูในหอพกัของโรงเรียนจึงทําใหสะดวกในการวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน

กับสาขาวิชา/ฝายตางๆ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

3.2 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉล่ียที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอชุมชน
สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด 

4 161.93 5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
เนื่องจากมีหลายสาขาวิชา/ฝายตองการนักเรียนชวยงานในเวลาเดียวกัน และจํานวนกิจกรรมในโรงเรยีนมี

มาก ทําใหมีนักเรียนไมเพียงพอตอการชวยงานตามความตองการได 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.2 : 

3.2.1 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3.2.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ครูที่ปรึกษาบันทึก (ออนไลน) 
3.2.3 แบบกรอกคะแนนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาเปนรายบุคคล 
3.2.4 หลักฐานการเก็บและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน 
3.2.5 แบบรายงานผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคเปนรายบุคคล (ปพ. 6/2) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4    คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ 
                   นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

                       2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3167 

คําอธิบาย : 
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือ Ordinary National Educational Test – ONET  

(โอเน็ต) เปนการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2550 จัดสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
ซึ่งจัดสอบเพียงครั้งเดียวสําหรับผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนับวา เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ซึ่ง
นักเรียนจะตองสอบตามระบบการเรียนโดยปกติอยูแลว  ไมใชเปนการกําหนดใหสอบเพิ่มเติม  และ
สถาบันอุดมศึกษาเห็นรวมกันวา นาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  จึงได
กําหนดใหนํามาใชเปนสวนหนึ่งขององคประกอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 
เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                 ปงบประมาณ 2550 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก
สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 387.49 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 371 คะแนน 

 2 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 374 คะแนน 

 3 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 377 คะแนน 

 4 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 380 คะแนน 

 5 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 383 คะแนน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ 
2.  ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ การสอบ ใหนักเรียนทราบ 
3. ไดเชิญผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมาบรรยายใหความรูและความเขาใจแก

นักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบโอเน็ต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 
4. สงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบและขอใหโรงเรียนเปนสนามสอบโอเน็ต 
5. ตรวจสอบรายชื่อ ความถูกตองของขอมูล เลขประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล 
6. ดําเนินการสอบโอเน็ต โดยจัดสอบ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ในการใหขอมูล 
2. นักเรียนมีความสนใจ และมุงมั่นในการสอบโอเน็ต 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          - 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 
          -   รายงานผลการสอบคะแนนโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 2549 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

4. คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) เฉล่ียรวมทุก
สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ 

2 387.49 5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
5.1  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือ 

                       การสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

                       2. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3167 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ

ตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี  ที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือที่จัด
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขันเพื่อรับ
การคัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพื่อกลับมาเปนนักวิชาการ  นักวิจัย  
นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหแกสังคมและประเทศชาติ.การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
นักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี 
ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดย ก.พ.หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
          ในป พ.ศ. 2550 มนีกัเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคดัเลือกใหไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศในระดับ
ปริญญาตรีที่จดัสอบ โดยก.พ. หรอื การสอนแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น จํานวน  27 คน  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 17 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 18 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 19 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 20 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 21 คน 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -31- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดสอบชิงทุนโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอ
ตางประเทศ และชวยประสานเกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุน 

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

สงกลับทางไปรษณีย หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และโดยการโทรศัพทสอบถามนักเรียน
โดยตรงเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก  มีความสนใจ  มีความมุงมั่นที่จะสมัครรับการคัดเลือก

รับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ  และมหาวิทยาลัยตางประเทศในการ

ใหขอมูลและแหลงทุนในการศึกษาตอ 
3. โรงเรียนมีระบบ ICT ที่ดีในระดับหนึ่งที่นักเรียนจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเตรียมพรอมในดานภาษาและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศที ่

โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน  ยังมีชองวางที่จะตองพัฒนาตอไป 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.1 : 

-  รายงานจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี ที่จัดสอบโดย ก.พ.และ 
   หนวยงานอืน่ ๆ ปงบประมาณ 2550 รุน 14 (รุน 4 องคการมหาชน) 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

5.1  จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ
ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย
ก.พ. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดย
หนวยงานอื่น 

4 27 5.0000 0.2000 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -32- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
5.2  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับ 

                       ปริญญาตรีจากแหลงทนุตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

2.  นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร 
3. นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3164, 3167 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในที่นี้ หมายถึงทุนที่นักเรียนโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2550 มีนักเรียนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ จํานวน  33 คน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 23 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 25 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 27 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 29 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 31 คน 

 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -33- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมหลากหลายใหนักเรียนไดเห็นธรรมชาติ ความทาทาย คุณคา ความสําคัญ และความกาวหนา

ของการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เชน 
1. การฟงบรรยายและสนทนากับนักวิจัย ผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. การไปศึกษาดูงานหรือฝกงานตามศูนยวิจัยตาง ๆ กับนักวิจัยชั้นนําของประเทศ 
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. ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอเนื่องที่จะสนับสนุนใหนักเรียนไปศึกษาทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

5.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอ
ในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ 

3 33 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.2 : 
-  รายงานจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับ 
   ปริญญาตรี  จากแหลงทุนตาง ๆ ปงบประมาณ 2550 รุน 14 (รุน 4 องคการมหาชน) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6.1  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

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

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3164, 3167 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษาตอของนักเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ 
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกําลังคนทางดานดังกลาว
ใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2550 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน  223  คน  จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลวเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 235 คน  คิดเปนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 95  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 91 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 92 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 93 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 94 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 95 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

6.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7 95 5.0000 0.3500 
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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 6.1 : 

- รายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รุนปการศึกษา 2550 รุน 14 (รุน 
4 องคการมหาชน) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

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

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3164 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรือ

คณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2550 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน  42  คน  จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลวเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 235 คน  คิดเปนนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 18 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 18 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 19 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 20 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 22 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

6.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

3 18 1.0000 0.0300 
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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 6.2 : 

- รายงานจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน รุนปการศึกษา 2550 รุน 14  (รุน 4 
องคการมหาชน) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7    รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ 
                   มหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึ้นไป  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวมนทกานต  ทรัพยแกว 

                       2. นางสาวกนกนาถ  โกสุวินทร 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3154 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3161, 3164 

คําอธิบาย : 
การติดตามสถานภาพ ผลการเรียน และผลงานดีเดนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณและเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของ 
โรงเรียน ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนินงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนรอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมใน
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึ้นไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
            โรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกาในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป ดังนี ้

• ผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกา รุน 11 ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 
3.50 ขึน้ไป คดิเปน รอยละ 44.89 

• ผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกา รุน 12 ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 
3.50 ขึน้ไป คดิเปน รอยละ 45.76 

• ผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกา รุน 13 ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 
3.50 ขึน้ไป คดิเปน รอยละ 42.20 

• ผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกา รุน 11  รุน 12 และรุน 13 ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป คิดเปน รอยละ 46.57 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 10 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
               และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป 

 2 คะแนน    เมื่อรอยละ 15 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
               และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป 

 3 คะแนน    เมื่อรอยละ 20 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
               และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป 

 4 คะแนน   เมือ่รอยละ 25 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
               และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 30 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
               และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึน้ไป 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธและติดตามใหนักเรียนเกาทุกคนรายงานผลการเรียนสะสมของตนเองผานระบบออนไลน 
2. ประชาสัมพนัธใหตัวแทนนักเรียนเกาของแตละคณะวชิา ในมหาวิทยาลยัมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมลูและกระตุนใหนักเรียนเกาทุกคนสงขอมูลใหกับโรงเรียน 
3. ประสานงานกบัสํานักประมวลผลของมหาวทิยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเพื่อขอขอมูลผลการเรียน 
4. จัดทํารายงานสรุปผลการเรยีนสะสมของนักเรยีนเกาทุกคนทีศึ่กษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั  เสนอตอโรงเรยีน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

          ไดรับความรวมมือจากสํานักประมวลผลของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนเกาของโรงเรียนเปนอยางดี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

           ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเกาบางคนยังไมตระหนักถึงความสําคัญในการรายงานเกี่ยวกับผลการเรียนของ
ตนเอง 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 7 : 

-  รายงานสรุปผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกาทุกคนที่ ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดลและ 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

7. ความสมบูรณของฐานขอมลูนักเรียน
เกาเกี่ยวกับผลการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 

7 รอยละ 46.57 5.0000 0.3500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

      รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  8  ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแก 
                 โรงเรียน/หนวยงานอื่น 

8.1  รอยละของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุนทร      ศรีสุระ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางนันทพร   พรหมรัตน 

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

คําอธิบาย : 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถ 

สรรหา และจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็ม
เพดาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ผลการประเมินการปฏิบั ติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท  
พี.เอ.แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆนํามาแลกเปลี่ยนดวย  

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคความรูตางๆของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดจนการเชิญชวน
และใหบริการกับผูขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ถือเปนภารกิจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนินงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             ในปงบประมาณ  2550  มีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
จํานวน 3,851 คน และโรงเรียนไดการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งสิ้น 3,369 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 87.48 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1   คะแนน    เมื่อรอยละ 60 ของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
 2   คะแนน    เมื่อรอยละ 65 ของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
 3   คะแนน    เมื่อรอยละ 70 ของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
 4   คะแนน    เมื่อรอยละ 75 ของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
 5   คะแนน    เมื่อรอยละ 80 ของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 
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      รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดใหนโยบายกับทุกสาขา ทุกฝายและทุกกิจกรรม วาการใหบริหารเผยแพรองคความรูตาง ๆ 

ตลอดจนการใหบริการกับผูมาศึกษาดูงานเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียน 
2. โรงเรียนไดดําเนินการมอบหมายใหทุกสาขา ทุกฝาย และทุกกิจกรรม รวบรวมผลการดําเนินงานของ

ตนเองและรายงานใหโรงเรียนทราบทุก ๆ ภาคเรียน 
3. โรงเรียนไดมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ เปนผูประสานงานในการเผยแพรองค

ความรูและใหบริการแกผูมาขอศึกษาดูงานที่โรงเรียน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ภาพลักษณและผลงานของโรงเรียน เปนที่ยอมรับของพอแมผูปกครอง ตลอดจนสังคมและโรงเรียน
ทั่วไปทําใหมีผูสนใจขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเปนจํานวนมากขึ้นทุก ๆ ป 

2. โรงเรียนมีความคลองตัว สามารถจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลัง ในการจัดหาเจาหนาที่มาเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะดานนี้ไดในระดับหนึ่ง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.     การขอมาศึกษาดูงาน  ในบางกรณีมีความกระชั้นชิดมากเกินไป  ทําใหโรงเรียนไมสามารถวางแผน

รองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.     หากจํานวนผูมาศึกษาดูงานมีจํานวนมากขึ้นทุกปโดยไมมีขอจํากัด อาจมีผลกระทบตอภารกิจหลักของ

โรงเรียนได 
หลักฐานอางอิงหมายเลข  8.1 : 

8.1.1 รายงานจํานวนผูมาศึกษาดูงาน  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 –  
          31 มีนาคม 2550) 
8.1.2  แบบสอบถามความคิดเห็นผูมาศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน

ที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

8.1 รอยละของการตอบกลับแบบสํารวจจาก
จํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด 

2 87.48 5.0000 0.1000 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  8  ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกโรงเรียน 
                 /หนวยงานอืน่ 

8.2  รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงานไปปรับปรุง 
  และ พัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุนทร      ศรีสุระ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางนันทพร   พรหมรัตน 

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

คําอธิบาย : 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถ 

สรรหา และจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็ม
เพดาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ผลการประเมินการปฏิบั ติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท  
พี.เอ.แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆนํามาแลกเปลี่ยนดวย  

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคความรูตางๆของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดจนการเชิญชวน
และใหบริการกับผูขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ถือเปนภารกิจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนินงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจาก
การศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
            ในปงบประมารณ 2550 โรงเรียนไดการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงานจํานวน 3,373 
ฉบับ  และผูมาศึกษาดูงานมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
ไดอยางเปนรูปธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อรอยละ 60 ของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงาน 
                ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 

 2 คะแนน    เมื่อรอยละ 65 ของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงาน 
                ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 

 3 คะแนน    เมื่อรอยละ 70 ของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงาน 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

                ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 
 4 คะแนน    เมื่อรอยละ 75 ของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงาน 

                ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 
 5 คะแนน    เมื่อรอยละ 80 ของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดูงาน 

                ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. นําเสนอขอมูลของโรงเรียนทัง้ในรูปเอกสารและบรรยายสรปุประกอบ Power Point ดังนี ้

- จุดประสงคของการจัดต้ังโรงเรียน วิสัยทัศน พนัธกิจ ภารกิจ การบริหารจัดการ 
- หลักสูตรและวธีิการจัดการเรียนการสอน 

2. มอบเอกสาร จดหมายขาวโรงเรียน 
3. มอบเอกสาร รายงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงาน หลักสูตรและอืน่ ๆ 
4. นําเยี่ยมชมโรงเรียน ไดแก สังเกตการณเรียนการสอน หองปฏิบัติการตาง ๆ ศูนยวิทยบริการฯ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
5. ตอบขอซักถาม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีผูสนใจมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก 
2. โรงเรียนมีความพรอมทุกดาน เหมาะแกการศึกษาดูงาน 
3. ผูบรรยายมีความรูจริงในเรื่องที่นําเสนอและมีศักยภาพในการสื่อสารทําใหผูดูงานเขาใจวิธีการบริหาร

จัดการ และการดําเนินงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- ผูมาศึกษาดูงานบางสวนไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 8.2  : 

8.2.1 เอกสารแบบสอบถามจากผูศึกษาดูงานที่ไดรับการตอบกลับ 
8.2.2 รายงานการสอบถามความคิดเห็นสําหรับผูเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

8.2 รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมี
ความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษาดู
งานไปปรับปรงุและพัฒนางานของตนเอง
ไดอยางเปนรูปธรรม 

3 90 5.0000 0.1500 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  9  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 2550  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดย ก.พ.ร. จะเปนผูประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดนี้ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

อยูในระหวางการดําเนินการของ ก.พ.ร.  

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

       

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนกั 

 

 9. รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

10 - - -  

       

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -  46- 

  

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประสานและใหขอมูลกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูไดรับมอบหมาย

จาก ก.พ.ร. ใหเปนผูประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป 
2550 เพื่อจัดทําแบบสอบถาม 

2. ใหขอเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3. ประสานและอํานวยความสะดวกการมาเก็บขอมูลของนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจที่สมารถใหความรวมมือกับสถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปนอยางดี 

2. ผูรับบริการของโรงเรียนพรอมที่จะใหขอมูลอยางเต็มใจ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

เนื่องจากเปนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไมสามารถ
ระบุอุปสรรคในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ได 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 9 : 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กําลังอยูในระหวางการดําเนินงาน) 

 
 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  10  รอยละของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลบัจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนในระดับ 
                   คะแนน  4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวอรอุษา  จันทรคร 

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

คําอธิบาย : 
ตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ขอ 22 กําหนดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปละสองครั้งในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกป การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตองกระทําดวยความเปนธรรม และผูประเมินตองแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล
ทุกครั้งที่มีการประเมิน ทั้งนี้ วิธีการประเมินใหดําเนินการดวยความเปนธรรม โปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได  

การใหขอมลูยอนกลับโดยนักเรียนเกีย่วกับคณุภาพในการจดัการเรียนการสอนของครถูือเปนขอมูลที่มี
ความสําคญัยิ่งตอการพัฒนาและปรับปรงุกิจกรรมการเรยีนการสอนใหมีคณุภาพยิ่งๆ ขึน้  

ในแตละภาคเรียน โรงเรียนจะใหนักเรียนใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
ครู โดยมีประเด็นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 20 ประเด็น  แตละประเด็นจะใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นเปน 5 ระดับ ถานักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ระดับ 5 หมายความวานักเรียนมีความพึงพอใจอยางสูงสุดตอ
ประเด็นนั้น และลดหลั่นกันมาตามลําดับ 4, 3, 2 และ 1  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของการสอนในระดับคะแนน  4.5  ขึ้นไปจากคะแนน  5 ระดับ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครู ประจําปงบประมาณ 2550 จากจํานวน
ครูผูสอน 64 คน (ครูจํานวนหนึ่งลาศึกษาตอ และมีผูสอนที่เปนผูทรงคุณวุฒิและครูสัญญารายปอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
ไมนับรวมในตัวชี้วัดนี้) เมื่อคิดรวมทั้ง 2 ภาคเรียน จะมีครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ คะแนน 4.5  ขึ้นไป จํานวน 58 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.63 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อรอยละ 65 ของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
                ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

 2 คะแนน    เมื่อรอยละ 70 ของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
                ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

 3 คะแนน    เมื่อรอยละ 75 ของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
                ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

 4 คะแนน    เมื่อรอยละ 80 ของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
                ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

 5 คะแนน    เมื่อรอยละ 85 ของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 
                ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ทุกภาคเรียนโรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนเครื่องมือที่ใชในการประเมิน  จากผูแทน 

เจาหนาที่ทุกสาขาวิชาและทุกฝาย ทั้งกลุมวิชาการและกลุมปฏิบัติการ การประเมินใชระบบการประเมิน 360 องศา 
ผูประเมินประกอบดวยผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใชบริการ กรณีครูผูสอน ผูใชบริการคือนักเรียน สําหรับ
เครื่องมือที่ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของครู ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ดานดังนี้  

- ดานความรู หมายถึง ความแมนยําในเนื้อหาที่สอน เปนผูมีความรูจริงในเรื่องหรือเนื้อหาที่สอน  
- ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ครูสอนดวยความมั่นใจ มีการสงเสริมความคิด 

ริเริ่มสรางสรรค มีการรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน มีการอธิบายเนื้อหาหรือยกตัวอยางอยาง
เหมาะสม มีการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี มีการเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม ตลอดจน
มีความพรอมในการสอน  

- ดานส่ือและงานที่มอบหมาย หมายถึง คุณภาพและความเหมาะสมของงาน และแบบฝกหัดที่
มอบหมายตลอดจนความเหมาะสมของการตรวจการบานหรือตรวจงานที่มอบหมาย 

- ดานความเปนครู หมายถึง บุคลิกภาพของความเปนครู เชน การตรงตอเวลา  ความยุติธรรม การใช
วาจาที่เหมาะสม การเอาใจใสและติดตามการเรียนของนักเรียน การใหกําลังใจนักเรียน การกํากับดูแล
และติดตามความเปนระเบียบเรียบรอยในหองเรียน ตลอดจนความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน 

2. ครูผูสอนแจงรายชื่อนักเรียนที่สอนประจําภาคเรียนนั้นๆตองานบุคคล เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูล  
3. งานบุคคลดําเนินการรวบรวมขอมูลและประมวลผลการใหขอมูลยอนกลับของนักเรียน แลวนําเสนอให

โรงเรียนพิจารณา จากนั้นแจงขอมูลใหครูผูสอนแตละคนทราบ ตลอดจนใหโอกาสครูไดตรวจสอบขอสงสัย
(ถามี) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนไดพัฒนาระบบการประเมินผลและการใหขอมูลยอนกลับของนักเรียน ผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของโรงเรียน  ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลไดถูกตอง แมนยํา และทันเวลา รวมทั้งสามารถลดการใช
กระดาษเปนอยางมาก 

 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

10.  รอยละของจํานวนครูทีไ่ดรับขอมูล
ยอนกลับจากนกัเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไป
จากคะแนน 4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 
ระดับ 

5 90.63 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการใหขอคิดเห็นใดๆโดยใชแบบสอบถาม  ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับความ
เชื่อม่ันและความเที่ยงตรงของความเห็น  การใชผลการประเมินจึงตองใชดวยความระมัดระวัง 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 10 : 

10.1 แบบแสดงความคิดเห็นที่มีตอครูผูสอน (ป.05) 
10.2 ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีตอครูผูสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
10.3 รายชื่อครูที่ปฏิบัติการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 (ไมรวมครูที่ลาศึกษาตอ ครูผูสอนที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิสอนรายชั่วโมง และครูสัญญารายป) 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  11  คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
                   (บาท/บาท) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา   รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมลู : นางกรรณกิา  แกวมะเริง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2130 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2128 

คําอธิบาย : 
คาใชจายบุคลากรประกอบดวย เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน คารักษาพยาบาลและ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
งบบุคลากรที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณสําหรับบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหาร

โรงเรียน  
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2550 โรงเรียนมีคาใชจายบุคลากร 64,099,538.59 บาท งบบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วงเงิน 71,741,200 บาท  

สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จึงเปน 64,099,538.59 บาท : 71,741,200 บาท หรือเทากับ 0.89 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากร เปน 0.97 
 2 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากร เปน 0.96 
 3 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากร เปน 0.95 
 4 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากร เปน 0.94 
 5 คะแนน    เมื่อคาใชจายบุคลากรตองบบคุลากร เปน 0.93 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. งานการเงินและบัญชี  ฝายคลังและพัสดุ  และงานบุคลากรฝายอํานวยการ รวมกันจัดทํารายละเอียดแผน

คาใชจายบุคลากรประจําปงบประมาณ 2550 เสนอโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความ
เห็นชอบ  

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 11.  คาใชจายบุคลากรตองบบุคลากรที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

2.5 0.89 5.0000 0.1250 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลคาใชจายบุคลากรรายเดือนและรายไตรมาส ของปงบประมาณ 2550 เสนอ
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
2. ผูปกครอง ผูมีจิตศรัทธาและหนวยงานอื่น ๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนใน

ระดับหนึ่ง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
               - 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 11 : 

11.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2550 
11.2 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550 เลมที่ 8 (5) 

 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -     - 52 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

        รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12  คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                   (บาท/บาท) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมลู : นางกรรณกิา  แกวมะเริง 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2130 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2128 

คําอธิบาย : 
คาใชจายดําเนินงานหมายถึงคาใชจายซึ่งโรงเรียนนํามาใชสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียน ใน

ปงบประมาณ 2550   ซึ่งไมรวมงบลงทุน ทุนการศึกษา คาใชจายบุคลากร และคาเสื่อมราคา 
คาใชจายดําเนินงานที่ไดรับ หมายถึง เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายดําเนินงานไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

     ปงบประมาณ 2550 โรงเรียนมีคาใชจายดําเนินงาน 82,557,967.39 บาท งบดําเนินงานที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  วงเงิน 121,023,700.00 บาท   

     สัดสวนคาใชจายดานดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
จึงเปน บาท   82,557,967.39 : 121,023,700.00  บาท หรือเทากับ 0.68 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.92 
 2 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.91 
 3 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.90 
 4 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.88 
 5 คะแนน    เมื่อคาใชจายดําเนินงานตองบดําเนินงาน เปน 0.86 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

12.  คาใชจายดําเนินงานตอ 
งบดําเนินงาน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2.5 0.68 5.0000 0.1250 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

        รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. งานการเงินและบัญชี  ฝายคลังและพัสดุและงานแผนงานและประเมินมาตรฐาน ฝายอํานวยการ 

รวมกันจัดทํารายละเอียดแผนคาใชจายในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2550 เสนอโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ  

2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส ของปงบประมาณ 2550 
เสนอโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ 
2. ผูปกครอง ผูมีจิตศรัทธาและหนวยงานอื่น ๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนใน

ระดับหนึ่ง 
3. บุคลากรของโรงเรียน ใหความรวมมืออยางดี ในการดําเนินงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีภารกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามปรกติเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีความ

จําเปนตองใชงบดําเนินการเพิ่มมากขึ้น 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 12 : 

12.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2550 
12.2 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป 2550 เลมที่ 8 (5) 
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        รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  13  ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวจตุพร  คาฮั้ว 
โทรศัพท :  0-2849-7103 โทรศัพท :  0-2849-7105 

 
 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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ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดมีสวนรวมอยางสูงในการกําหนดและใหความ

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  พรอมทั้งไดใหขอสังเกตตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณมาโดยตลอด 

ในชวงครึง่แรกของปงบประมาณ 2550 คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความ
เห็นชอบแผนตาง ๆ ของโรงเรียน ดังนี ้ (1) แผนปฏิบัติงาน 4 ป (2549-2552) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(2) แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป 2550  และ (3) การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและกรอบ
วงเงินงบประมาณ สําหรับครึง่หลังของปงบประมาณ 2550 ตามรายละเอียดดังนี ้ 

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

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

การประชุมครั้งที่ 37/3/2548 เมื่อวันที่ 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 2550 
2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่จะขอต้ัง ของปงบประมาณ 

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

2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงิน
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ   2550 ในการประชุมครั้งที่ 45/5/2549 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2549 
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3. การปรับปรุงแผนปฏิบัตงานและแผนการดําเนินงานแตละไตรมาสของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการดําเนินงานจากการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ในครึ่งหลงัของ
ปงบประมาณ 2550 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเคยใหนโยบายวา การจัดทําแผนใด ๆ เมือ่ไดดําเนินงานไปได
ระยะหนึ่งแลว  ควรจะไดมีการทบทวนแผนนั้นเปนระยะ ๆ ไป  โรงเรียนจึงไดจัดใหมีการประชุม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบตังานและกรอบวงเงินงบประมาณ ในชวงครึ่ง
หลังของปงบประมาณ 2550 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 50)  เมือ่วันที่ 9-11 มีนาคม 2550 เพือ่เสนอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา 

คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดพจิารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏบิัติงาน
ประจําไตรมาสตาง ๆ แลว ในการประชุมครัง้ที่ 49/3/2550 เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2550 

4. แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะขอ

ต้ัง  ของปงบประมาณ 2551 ในการประชุมครั้งที ่49/3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 
4.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงนิ

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 ในการประชุมครัง้ที่ 52/6/2550 เมื่อวันที ่19 กันยายน 
2550 

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.1 :  
13.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 

- ครั้งที ่37/3/2548 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 
- ครั้งที ่39/5/2548 เมื่อวันทื่ 21 กันยายน 2548 
- ครั้งที ่41/1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549  
- ครั้งที ่45/5/2549 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 
- ครั้งที ่49/3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 
- ครั้งที ่52/6/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 

13.1.2 เอกสารคําของบประมาณประจําปงบประมาณ 2550 
13.1.3 แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
13.1.4 ปฏิทินปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานแตละไตรมาสของโครงการที่มกีารเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการดําเนินงานจากการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ในครึ่งหลงัของ
ปงบประมาณ 2550 

13.1.5 แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 
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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 : ในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ 

2550 ไดมีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  และผลการดําเนินงานของโรงเรียนเสนอ 
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน 4 วาระ ดังนี ้
(1) วาระที่ 3.7 ของการประชมุครั้งที ่46/6/2549 เมือ่วันที่ 15 พ.ย. 49  เรื่องรายงานการเงินและผล

การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2549 
(2) วาระที่ 3.4 ของการประชมุครั้งที ่49/3/2550 เมือ่วันที่ 28 มี.ค. 50  เรื่องการปรับปรุงแผนปฏิบัติ

งานและกรอบวงเงินงบประมาณ สําหรับครึง่หลังของปงบประมาณ 2550 
(3) วาระที่ 3.5 ของการประชมุครั้งที ่49/3/2550 เมือ่วันที่ 28 มี.ค. 50  เรื่องการสอบบญัชีและ

ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจาํปงบประมาณ 2549 
(4) วาระที่ 3.6 ของการประชมุครั้งที ่49/3/2550 เมือ่วันที่ 28 มี.ค. 50  เรื่องรายงานการเงินและผล

การดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 49)  
(5) วาระที่ 3.3 ของการประชมุครั้งที ่50/4/2550  เมื่อวันที ่16 พฤษภาคม 2550  เรื่องรายงาน

การเงินและผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2550 
(6) วาระที่ 3.5 ของการประชมุครั้งที ่52/6/2550  เมื่อวันที ่19 กนัยายน 2550  เรือ่ง รายงาน

การเงินและผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2550 
2. การติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ   ดานการจัดการเรียนการสอน  และ

ดานการใหบริการทางวิชาการตามพันธกิจของโรงเรียน : ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการเปน
ตนแบบในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ 2550  ไดมีวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ที่
เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนการสอน  และดาน
การใหบริการทางวิชาการ  ตามพันธกิจของโรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 33 วาระ เปนวาระเพื่อพิจารณา 23 
วาระ และเพื่อทราบ 10 วาระ ดังนี้ 
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วาระเพื่อพิจารณา 
การประชุมครัง้ที่ 46/6/2549 เมื่อวันที ่15 พ.ย. 49 

(1) การพิจารณาขึ้นเงินเดือนของเจาหนาที่ ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ 2549 
(2) เงินรางวัลผลการดําเนินงานขององคกร ประจําปงบประมาณ 2549 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ 
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดอืนของผูตรวจสอบภายใน ประจําครึ่งหลงั

ของปงบประมาณ 2549 
(5) การปรับเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนและคาตอบแทนผลการบริหารของผูอาํนวยการ 
(6) การปรับปรุงระเบียบและขอบงัคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(7) รายงานการเงนิและผลการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2549 
(8) รายงานประจําปงบประมาณ 2549 

 

การประชุมครัง้ที่ 47/1/2550 เมื่อวันที ่10 ม.ค. 50 
(9) การจัดต้ังกองทุนวิชาการมหดิลวิทยานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
(10) โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(11) กรอบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
(12) การคัดเลือกนกัเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 
(13) การใหโอกาสนกัเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เขาเปนนักเรียนของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(14) การจัดงาน International Student Science and Mathematics Fair 
(15) การปรับปรุงระเบียบและขอบงัคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

การประชุมครัง้ที่ 48/2/2550 เมื่อวันที ่23 ก.พ. 50 
(16) การประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข าคายคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

การประชุมครัง้ที่ 49/3/2550 เมื่อวันที ่28 มี.ค. 50 
(17) กรอบวงเงนิงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 
(18) การปรับเพิ่มอตัรากําลัง 
(19) โครงการสรางครูอนาคต 
(20) การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงนิงบประมาณ สําหรับครึ่งหลงัของปงบประมาณ 2550 
(21) การสอบบัญชแีละประเมินผลการใชจายเงินและทรพัยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2549 
(22) รายงานการเงนิและผลการดาํเนินงานประจาํปไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2550  
(23) รางระเบียบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนวิชาการมหิดลวิทยานุสรณในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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การประชุมครัง้ที 50/4/2550 เมื่อวันที ่16 พ.ค. 50 
(24) การพิจารณาขึ้นเงินเดือนของครูและเจาหนาที่ ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ 2550 
(25) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดอืนของผูตรวจสอบภายใน  ประจําครึ่งแรก

ของปงบประมาณ 2550 
(26) การปรับเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการ ประจาํครึ่งแรกของปงบประมาณ 2550 
(27) รายงานการเงนิและผลการดาํเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2550 
(28) การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและ

ครู  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครูและเจาหนาที่  และผูแทนนักเรียน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 
(29) การสอบบัญชแีละประเมินผลการใชจายเงินและทรพัยสินของโรงเรียน 

การประชุมครัง้ที่ 51/5/2550 เมื่อวันที ่14 ก.ค. 50 
(30) การคัดเลือกนกัเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2551 รวมกับกลุมโรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย 
(31) การศึกษาวิเคราะหสภาพรายไดและประโยชนตอบแทนอื่นของครูและเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ 
(32) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 
(33) การแตงต้ังคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน 

การประชุมครัง้ที่ 52/6/2550  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 
(34) แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจายประจําปงบประมาณ 2551 
(35) การกันเงินไวจายเหลื่อมป 
(36) เงินกองทนุสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(37) การปรับเงินเดอืนตามมติคณะรัฐมนตร ี
(38) รายงานการเงนิและผลการดาํเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2550 

 
วาระเพื่อทราบ 
การประชุมครัง้ที่ 46/6/2549 เมื่อวันที ่15 พ.ย. 49 

(1) การจัดทําแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2549 

(2) ความกาวหนาในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานตามขอมูลทไดจากการสํารวจความพึง
พอใจของครูและเจาหนาที่ 

 

การประชุมครัง้ที่ 47/1/2550 เมื่อวันที ่10 ม.ค. 50 
(3) ความกาวหนาในการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2549 
(4) ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารับทุนพระราชทานศึกษาตอ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(5) การจัดงานแสดงโครงงานของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 
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การประชุมครัง้ที่ 49/3/2550 เมื่อวันที ่28 มี.ค. 50 
(6) ผลการเรียน ผลการศึกษาตอ และผลงานเดนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 
(7) ความกาวหนาในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 
(8) การปรับปรุงระเบียบและขอบงัคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(9) รายงานประจําป 2549 

การประชุมครัง้ที่ 50/4/2550  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 50 
(10) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ 2550 
(11) การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักเรียน 
(12) ความกาวหนาในการใหการสนับสนุนทางวิชาการกลับกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(13) การประชุมระดมความคิดครูและเจาหนาที่เพื่อกําหนดแนวทางและเปาหมายการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2550 
(14) โครงการขอความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
(15) การประชุมวิชาการเรื่อง  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

การประชุมครัง้ที่ 51/5/2550  เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 50 
(16) การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและ

ครู  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครูและเจาหนาที่  และผูแทนนักเรียน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 
(17) ผลการศึกษาตอของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 
(18) รายงานการเงนิและผลการดาํเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2550 
(19) การประเมินรองผูอํานวยการ 
(20) โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกเปนการ

เฉพาะ (Tailor-made Program)  ใหกับครูของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
(21) ผลการสํารวจความเห็นของตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 
การประชุมครัง้ที่ 52/6/2550  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 

(22) การเขาเฝา ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เปนการสวนพระองค 
(23) การดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ของรองศาสตราจารย  

ดร.วีระศักดิ์  อดุมกิจเดชา   
(24) การคัดเลอืกนกัเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2551 
(25) สรุปผลการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน  คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผูปกครองและครู  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครูและเจาหนาที่  และผูแทนนักเรียน โรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ 

(26) ความกาวหนาในการจัดทํามาตรฐานโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใชมาตรฐานโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน 

(27) การประชุมวิชาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที ่2 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.2 :   
13.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ 

- ครั้งที ่46/6/2549  เมื่อวันที ่15 พฤศจิกายน 2549 
- ครั้งที ่47/1/2550  เมื่อวันที ่10 มกราคม 2550 
- ครั้งที ่48/2/2550  เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ 2550 
- ครั้งที ่49/3/2550  เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2550 
- ครั้งที ่50/4/2550  เมื่อวันที ่16 พฤษภาคม 2550 
- ครั้งที ่51/5/2550  เมื่อวันที ่14 กรกฎาคม 2550 
- ครั้งที ่52/6/2550  เมื่อวันที ่19 กันยายน 2550 
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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  

 46/6/2549 15 พ.ย. 49 7 พ.ย. 49 ศธ 55/ว.048  

 47/1/2550 10 ม.ค. 50 3 ม.ค. 50 ศธ 55/ว.001  

 48/2/2550 23 ก.พ. 50 14 ก.พ. 50 ศธ 55/ว.010  

 49/3/2550 28 มี. ค. 50 20 มี. ค. 50 ศธ 55/ว.018  

 50/4/2550 16 พ.ค. 50 8 พ.ค. 50 ศธ 55/ว.024  

 51/5/2550 14 ก.ค. 50 5 ก.ค. 50 ศธ 55/ว.032  

 52/6/2550 19 ก.ย. 50 10 ก.ย. 50 ศธ 55/ว.038  
      

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.3 :  
13.3.1 หนังสือนําสงวาระและเอกสารการประชุม ครั้งที่ 46/6/2549, 47/1/2550, 48/2/2550, 49/3/2550, 

50/4/2550, 51/5/2550  และ 52/6/2550 
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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 

 

 46/6/2549 36.36 36.36 72.72 27.27  

 47/1/2550 54.54 36.36 90.90 9.09  

 48/2/2550 45.45 27.27 72.72 27.27  

 49/3/2550 54.54 36.36 70.90 9.09  

 50/4/2550 45.45 36.36 81.81 18.18  

 51/5/2550 45.45 36.36 81.81 18.18  

 52/6/2550 45.45 36.36 81.81 18.18  

 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.4 :  
13.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งที่ 46/6/2549, 

47/1/2550, 48/2/2550, 49/3/2550, 50/4/2550, 51/5/2550  และ 52/6/2550 
13.4.2 ตารางสรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป

งบประมาณ 2550 
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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 2549 เสรจ็เรียบรอยแลว โดยสงใหคณะกรรมการกํากับ

การตรวจสอบภายในไดพิจารณา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชมุครั้งที ่46/6/2549 เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ได

พิจารณาใหความเห็นชอบงบดุลและบัญชีทาํการ ประจําปงบประมาณ 2549  ซึง่โรงเรยีนไดสงใหผูสอบบัญช ี
(บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 

โรงเรียนไดรายงานผลการตรวจสอบบัญชตีอคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 49/3/2550 เมือ่วันที่ 28 มนีาคม 2550  และไดสงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดนิ เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2550 
 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.5 :  
13.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครัง้ที่ 46/6/2549 และ 49/3/2550 
13.5.2 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที ่ศธ 55/1479 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 เรื่องงบการเงิน 

ประจําปงบประมาณ 2549 (นําสงงบการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2549 ใหคณะกรรมการกํากับ
การตรวจสอบภายในพิจารณา) 

13.5.3 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที ่ศธ 55/1615 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่องการสอบ
บัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรพัยสินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (นําสงงบการเงิน 
ใหบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพื่อดําเนินการตรวจรบัรอง) 

13.5.4 หนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที ่ศธ 55/371 ลงวันที่ 29 มนีาคม 2550 เรื่องการสอบบัญชี
และประเมินผลการใชจายเงินและทรพัยสินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (นําสงรายงานผลการ
สอบบัญชี ฯ ประจําปงบประมาณ 2549 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาตรวจรับรอง) 
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1.3 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส (น้ําหนักรอยละ 10 ) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ไมมีการเปดเผย 
ขอมูล 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2549 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2550 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2549 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2550 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
รอบ 12 เดือน  
ป 2550 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2549 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2550 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
12 เดือน  
ป 2550 

4) ประวัติของ
กรรมการ 
ทุกทาน 

 

มีการเปดเผย 
1) รายงานประจําป 

2549 
2) คํารับรองการ

ปฏิบัติงานป 
2550 

3) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รอบ 
12 เดือน  
ป 2550 

4) ประวัติของ
กรรมการ 
ทุกทาน 

5) รายการการ
จัดซื้อจัดจาง
ตลอดทั้งป 
2550 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดจัดทํารายงานประจําป 2549 เสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการเผยแพรแลว และจะได

เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนตอไปดวย 
2. คํารับรองการปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 ไดจัดพิมพและเผยแพรใหกับครู และเจาหนาที่

ของโรงเรียนทุกคน และไดเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย  พรอมนี้ โรงเรียนไดจัดทําตัวชี้วัด
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนฉบับแบบพกพาเผยแพรใหกับครู
และเจาหนาที่ทุกคนดวย 

3. ประวัติของกรรมการบริหารโรงเรียนทุกคนไดจัดพิมพเผยแพรทั้งในรายงานประจําปและในเว็บไซต
ของโรงเรียน 

4. รายการการจัดซื้อจัดจางตลอดป 2549 ไดดําเนินการเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนทุกรายการ 
 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.6 : 
13.6.1 เว็บไซตของโรงเรียน http://www.mwit.ac.th 
13.6.2 ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
13.6.3 รายงานประจําป 2549 
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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 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน ในปงบประมาณ 2550 คณะกรรมการกํากบัการ
ตรวจสอบภายในไดมีการประชุม จํานวน  4 ครั้ง และไดนําเสนอผลการตดิตาม และทบทวนระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน ฯ  ในปงบประมาณ 
2550 จํานวน 4 ครั้ง  

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

ครู  เจาหนาที่ และนักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในอัตราสวน 1 คน ตอ 1 เครื่อง 
สามารถเลือกไดวาจะใชเครื่องแบบตั้งโตะ หรือแบบพกพา  

มีระบบการสงเสริมจูงใจใหครูและเจาหนาที่ใหใช ICT ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ และการใหรางวัลจูงใจ  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดใหความสําคัญตอการบริหารจัดการระบบ ICT ของโรงเรียน 
สูงมาก 

3. การบริหารทรพัยากรบุคคล คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ฯ ไดแตงต้ังคณะอนกุรรมการบรหิารงาน
บุคคลเพือ่กํากบัดูแลระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลของโรงเรยีน ในปงบประมาณ 2550  
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ไดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนระบบการบรหิารทรพัยากรของ
โรงเรียน  และไดนําเสนอผลการดําเนนิงานตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน จํานวน  4 ครั้ง 
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หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.7 :  
13.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ครั้งที ่16/5/2549, 17/1/2550, 18/2/2550 และ 19/3/2550 
13.7.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 21/3/2549, 22/1/2550, 23/2/2550 

และ 24/3/2550 
13.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที ่46/6/2549, 49/3/2550, 50/4/2550 

และ 52/6/2550 
13.7.4 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการสงเสรมิการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
13.7.5 รายงานการประชุมของคณะกรรมการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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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 2550  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสงูสุดของโรงเรยีน (ผูอํานวยการโรงเรียน) ตามหลักเกณฑที่ไดตกลงกันไวลวงหนา ได
มีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผูอํานวยการ เขาพิจารณาในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  จํานวน 2 ครั้ง ในการประชุมครั้งที ่46/6/2549 และ 50/4/2550 

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 เดือนมกราคม 2547) 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 13.8 : 
13.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั้งที ่46/6/2549 และ 50/4/2550 
13.8.2 บันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
13.8.3 รายงานของการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดย สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ, 

บริษัท พ ีเอ แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง จํากัด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา 
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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 13.9 :   
13.9.1 แผนปฏิบัติงาน  4 ป ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
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         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  14  ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก   
14.1  จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที ่

                         ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง 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   จํานวนผลงานทางวิชาการของ
ครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ถือเปนผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ  2550 มีจํานวนผลงานของครูที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการจํานวน 7  เรื่อง และมี
ผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 8 เรื่อง 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 4 เรื่อง 

 2 คะแนน   เมือ่มีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 5 เรื่อง 

 3 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 6 เรื่อง 

 4 คะแนน  เมือ่มีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 7 เรื่อง 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 8 เรื่อง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนไดจัดประชุมชี้แจงครูและเจาหนาที่ใหเห็นความสําคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ได

จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งสนับสนุนใหครูทําผลงานทางวิชาการ  นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่จะใหรางวัลเปน
แรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการ โดยการใหโอกาสไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ นอกเหนือจากการใชผลงาน
ดังกลาว เพื่อการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบของโรงเรียน  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมีนโยบายและทรัพยากรที่เหมาะสม และพอเพียงในระดับหนึ่งที่จะสงเสริมใหครูผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

            การผลิตผลงานทางวิชาการ ยังไมเปนวัฒนธรรมขององคกรโดยเฉพาะองคกรที่เปนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.1 : 

- สําเนาผลงานที่ไดรับการตีพมิพในวารสารทางวิชาการและที่ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

14.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ได
เสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
ที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

5 8 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  14  ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก   
14.2  รอยละของจํานวนครูทีใ่ช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพรชัย  โกพัฒตา ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวศิริพร  บญุเปลี่ยนพล 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 5202 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 5208 

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 2550 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2550 มีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน ไดจํานวน 50 คน จาก
ครูทั้งหมดของโรงเรียน 59 คน คิดเปนรอยละ  84.74 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 60 
 2 คะแนน   เมือ่มีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 65 
 3 คะแนน   เมื่อมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 70 
 4 คะแนน   เมือ่มีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 75 
 5 คะแนน   เมื่อมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอนรอยละ 80 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

14.2 รอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning 
        ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน 

5 84.74 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการใช ICT ในการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหมีความพอเพยีง สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชนการปรับปรุงหอง 

server การเดินสายไฟเบอรออพติคสทุกอาคาร การเชาวงจรคูสายอินเทอรเนตความเร็วสูง การติดต้ัง
เครือขายไรสาย ฯลฯ 

3. จัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาใหครูและนักเรียนคนควาหาขอมูล, ความรูทางอินเทอรเนตไดทุกที่ทุก
เวลา 

4. ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานการใช ICT 
5. กําหนดมาตรฐานการจูงใจ เชนการประกวดและใหรางวัลครูที่มีผลงานการใช ICT ในการเรียนการสอนดีเดน 

และกําหนดเกณฑที่ครูทุกคนตองใช ICT ในการเรียนการสอน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียงตอการใชในการเรียน
การสอน และการคนควาหาขอมูล 

2. บุคลากรของโรงเรียนมีความเชื่อในคุณคาของการใช ICT และมีพื้นฐานดาน ICT คอนขางดี จึง
สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อใช ICT ในการเรียนการสอนไดงาย 

3. นักเรียนของโรงเรียนมีศักยภาพสูงในการใช ICT  เพื่อการเรียนรู 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรของโรงเรียนมีภาระอื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนคอนขางมากทําใหมีเวลาในการ
พัฒนาการสอนแบบ e-learning นอยลง 

2. เนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning มีคอนขางมาก จึงตองใชเนื้อที่ใน server มาก 
แตเนื้อที่ server ของโรงเรียนมีจํากัด จําตองขยายเพิ่ม 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 14.2 : 
-    รายชื่อครูที่มีผลงานการใช e-learning ในการเรียนการสอน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  15  ระดับความสําเร็จในการจัดทาํมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชโรงเรียนวิทยาศาสตร 
                   ชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพิศาล  สรอยธุหร่ํา ผูจัดเก็บขอมลู : นายประดิษฐ  นวลจันทร 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 3171 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 1083 

คําอธิบาย : 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถสรรหา และ

จัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางดีเยี่ยมเต็มเพดาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยสํานักงบประมาณ และโดยบริษัท พี.เอ.แอสโซซิเอทส คอนซัลต้ิง 
จํากัด ตางยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาวตรงกัน 

อยางไรก็ตาม การประเมินดังที่ไดกลาวมา เปนการประเมินเทียบกับมาตรฐานของโรงเรียนทั่วไป
ภายในประเทศเทานั้น ยังไมไดประเมินวาโรงเรียนมีคุณภาพอยางไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานของโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหกาวไปสูเปาหมาย
ดังกลาว  จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้นเปนการเฉพาะ  โดยใชมาตรฐาน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีความประสงคจางที่
ปรึกษาเพื่อดําเนินงานจัดทํามาตรฐานของโรงเรียนดังกลาว  เพื่อใหไดขอมูลมาใชประโยชน ในการพัฒนาโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณใหกาวไปสูความเปนเลิศระดับมาตรฐานโลกตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2550   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โดยใชโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
           โรงเรียนไดวาจางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปนที่ปรึกษาจัดทํา
มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน มีการลง
นามในสัญญาวาจางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 สงรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม ครั้งที่ 52/6/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อมีการลงนามในสัญญาวาจางที่ปรึกษา 
 2  คะแนน   เมือ่มีการสงรายงานความกาวหนาครั้งที ่1 
 3  คะแนน   เมื่อมีการสงรายงานความกาวหนาครั้งที ่2 
 4  คะแนน   เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเสร็จสมบูรณ 
 5  คะแนน   เมื่อมีการเสนอมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการบรหิาร 

                เห็นชอบ 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                             โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ (องคการมหาชน)  -75- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําขอเสนอโครงการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยไดรับความเหน็ชอบจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. ดําเนินการกําหนดมาตรฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใชมาตรฐาน/แนวปฏิบัติของโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐานในการจัดทํา 
3. จัดทําคูมือในการดําเนินงานตลอดจนคูมือในการจัดฝกอบรมบุคลากร ในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพสําหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพของโรงเรียน 

4. เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
5. จัดทําประชุมฝกอบรมครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนและใหคําแนะนําคณะทํางานประกันคุณภาพ

ภายในเกี่ยวกับการใชมาตรฐานดังกลาว 
6. สรุปและใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรยีนใหสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นนําของโลก 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีความชํานาญในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา เกณฑ ตัวชี้วัด และแนวทางในการดําเนินการคุณภาพ ทําใหการดําเนินงานลุลวง
ไปดวยดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
          - 
 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 15 : 

15.1 สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร โดยใชมาตรฐานของโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปนบรรทัดฐาน 

15.2 รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 และหลักฐานการเสนอมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณฉบับ
สมบูรณใหคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 15.  ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
โดยใชโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของ
โลกเปนบรรทดัฐาน  

2 5 5.0000 0.2500 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -76- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  16  จํานวนโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยา 
                   นุสรณและมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : นายเศวต  ภูภากรณ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 1083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3154 

คําอธิบาย : 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองในทุกดาน จนเปนที่ยอมรับวาสามารถสรรหา 

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

ณ ปจจุบัน โรงเรียนมีทรัพยากรทางวิชาการจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ โรงเรียนเห็นวา
ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยูและกําลังจะสะสมเพิ่มพูนดังกลาว ควรจะไดนํามาใชใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ ดวย ในขณะเดียวกันโรงเรียนจะไดรับประโยชนจากทรัพยากรทางวิชาการที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ นํามาแลกเปลี่ยนดวย 

การจัดใหมีขอตกลงรวมมือเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน
และบุคลากรกับโรงเรียนอื่นๆที่มีขอตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนแผนการ
ดําเนินงานที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของโรงเรียนที่เริ่มดําเนินการมาหลายปแลว 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2550   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากจํานวนโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปน
เครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2550 มีโรงเรียนในประเทศไทยที่ตกลงรวมมือเปนเครือขาย  44  โรงเรียน และมีการ
ดําเนินการตามขอตกลง โดยเชิญบุคลากรของโรงเรียนเครือขายมารวมประชุมสัมมนา ฟงบรรยายการจัด
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ รวมงานประชุมวิชาการการใชสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และ
การมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สวนโรงเรียนเครือขายตางประเทศมี 10 โรงเรียน จาก 9 
ประเทศ มีการรวมมือโดยการสงนักเรียนและครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันประมาณ 2 สัปดาห 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   มีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล 
                วิทยานุสรณ และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือเปน 32 โรงเรียน 

 2 คะแนน   มีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล 
                วิทยานุสรณ และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือเปน 34 โรงเรียน 

 3 คะแนน   มีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล 
                วิทยานุสรณ และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือเปน 36 โรงเรียน 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -77- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล 
                 วิทยานุสรณ และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือเปน 38 โรงเรียน 

 5 คะแนน    มีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครอืขายกับโรงเรยีนมหิดล 
                 วิทยานุสรณ และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือเปน 40 โรงเรียน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนแตงต้ังคณะทํางานประสานความรวมมือโรงเรียนที่จะรวมเปนเครือขาย 
2. ทําหนังสือแสดงความตกลงรวมมือกันระหวางโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณกับโรงเรียนในเครอืขาย  
3. จัดทําและดําเนินการตามโครงการแลกเปลีย่นเรียนรูทางวชิาการกับโรงเรียนเครือขาย  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีองคความรู   งบประมาณและทรัพยากรในระดับหนึ่งที่จะดําเนินการตามโครงการนี้ได 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ตนแบบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีลักษณะเพื่อใชกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  อาจทําใหการปรับใชของโรงเรียนในเครอืขายไดไมมากนัก 
2. คาใชจายในการเดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูทีโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณของครูจากโรงเรียนใน

เครือขาย อาจเปนภาระของทางโรงเรียนเครอืขายนั้น ๆ  
3. ชวงเวลาที่ครูจากโรงเรียนในเครือขายตองมาประชุม/อบรม/สัมมนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอาจสงผลกระทบตอภารกิจประจําของครจูากโรงเรียนในเครอืขาย  
4. การบริหารจัดการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเกี่ยวกับการเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอง

ดําเนินการอยางระมัดระวังเพือ่มิใหสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนปกติ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 16 : 

16.1 บันทึกขอตกลงระหวางโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ   

16.2 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู การฟงบรรยายหรือการประชุมวิชาการ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เปนเวลาประมาณ 2 สัปดาห 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 16.  จํานวนโรงเรยีนในประเทศ และ
ตางประเทศที่ตกลงรวมมอืเปนเครอืขาย
กับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณและมีการ
ดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ  

3 54 5.0000 0.1500 

 

 


