


คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารกับ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณกบัผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้น 

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : 
SAR)  ประจําปงบประมาณ 2551 เสนอสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาประเมินผล
การปฏิบตัิงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัตงิานดังกลาว โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองฉบบันีข้ึ้น  โดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในคํารบัรอง  และที่เสนอแนะเพิ่มเติมโดย
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2551 
ประกอบดวย มิติตาง ๆ 4 ดาน รวม 12 ตวัชี้วัด  มีน้ําหนักการประเมินของแตละมิติ ดังนี้ 
 

มิติ จํานวนตวัชีว้ดั น้ําหนัก (%) 
1. ดานประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน 7 55 
2. ดานประสิทธภิาพการใหบริการ 1 10 
3. ดานประสิทธภิาพของการปฏิบตัิงาน 1 10 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 3 25 

รวม 12 100 
 

 ขอมูลและหลกัฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตวัชีว้ัด  สวนใหญอยูในรูปของ
เอกสาร และมีจํานวนมาก  ไมเหมาะสมที่จะนํามาเย็บเปนเลมรวมกบัรายงานฉบบันี้  หลักฐานอางอิง
ดังกลาว โรงเรียนไดจัดแยกไวตางหาก พรอมที่จะใหผูสนใจไดศึกษาคนควาตลอดเวลา 
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะ
นํามาพัฒนาและปรบัปรุงงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนประโยชนสําหรับองคกรและ
คณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
                   ธงชัย  ชิวปรีชา 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
         31  ตุลาคม  2551 

 - ก - 
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1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 8

ท่ีดําเนินการโดย สสวท. 

1.3 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ 11
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2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร 19

และเทคโนโลยีแหงประเทศ (วทท.) และหรือประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

4.1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีท่ีจัดสอบโดย ก.พ. 24

หรือการสอบแขงขันท่ัวไปโดยหนวยงานอ่ืน

4.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ 26

ปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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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 

 พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พ.ศ. 2543 ไดระบุเหตุผลของการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ไว ดังนี ้

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

http://www.mwit.ac.th/
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4.  อุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียน 
 ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
อุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนซึ่งไดกําหนดไว 12 ประการ ดังนี้  

มุงสงเสริมและพัฒนานักเรยีนให : 
1. มีความรูความเขาใจและมีพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง 

ในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 
2. มีความคิดริเริม่และสรางสรรคในระดับสูง 
3. มีจิตวิญญาณของความเปนนกัวิจัย นักประดษิฐ นักคิดคน และนักพฒันาที่มีคุณภาพ 
4. มีความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศในระดับสูง 
5. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง 
6. มีลักษณะนิสัยรักการเรียนรู รกัการอาน รักการเขยีน และรักการคนควาอยางมีระบบ 
7. มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเปนผูนํา 
8. เห็นคุณคาของตนเอง รูจักตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
อันพึงประสงค เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9. มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ มี
จิตสํานึกในการอนรุักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย 

10. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติทีด่ีตอเพื่อนรวมโลก
และธรรมชาต ิ

11. มีจิตมุงที่จะทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม มคีวามรับผิดชอบตอสังคม ตองการ
ตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 

12. รักการออกกําลังกาย มีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยและดแูลตนเองใหเขมแข็ง
ทั้งกายและใจ 

 

5.  วิสัยทัศน  
 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  นาํรองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก  มีจิตวิญญาณของความเปนนกัวิจัยและนักประดิษฐคิดคน  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  
มีคุณธรรม  จรยิธรรม  รักการเรียนรู  มีความเปนไทย  มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อน
รวมโลกและธรรมชาติ          
 

6.  พันธกิจ 

 “บริหารจัดการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดบัมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศ

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อเปน
ตนแบบสามารถขยายผลใชในวงกวางได” 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงาน  
ชวง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงน้ําหนัก

ณ 30ก.ย. 51

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (55)

1 (5)

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท.

คน 2 39 41 43 44 45 53.00 5.0000 0.1000

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.

คน 2 27 29 33 34 35 37.00 5.0000 0.1000

1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ

คน 1 3 4 5 6 10 6.00 4.0000 0.0400

2 (11)

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวม
แสดงผลงานในระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 16 17 18 19 20 21.00 5.0000 0.2000

2.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก

โครงงาน 4 19 21 23 25 27 70.00 5.0000 0.2000

2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อ
รวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วทท.) และหรือประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงงาน 3 1 2 3 4 5 10.00 5.0000 0.1500

3 คะแนน 4 385 386 387 388 389 375.07 1.0000 0.0400

4 (7)

4.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศใน
ระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการ
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น

คน 4 25 26 27 28 29 31.00 5.0000 0.2000

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
จากแหลงทุนตาง ๆ

คน 3 29 31 33 35 37 37.00 5.0000 0.1500

5 (10)

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รอยละ 7 92 93 94 95 96 94.87 3.8700 0.2709

5.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน

รอยละ 3 18 19 20 21 22 21.79 4.7900 0.1437

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 3 -

42

คะแนนจาการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน 
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ

ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน

ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

31
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ก.พ.ร.  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ท่ีได ถวงน้ําหนัก

ณ 30ก.ย.51

6 รอยละ 7 34 37 40 43 46 45.92 4.9733 0.3481

7 (11)

7.1 จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหสําหรับโรงเรียนหรือ
หนวยงานอื่นที่มาขอรับบริการ

คาย 3 8 9 10 11 12 12.00 5.0000 0.1500

7.2 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียน  
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง

รอยละ 8 65 70 75 80 85 91.67 5.0000 0.4000

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ * (10)

8 รอยละ 10 65 70 75 80 85 N/A 0.0000 0.0000

(10)

9 ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000

(25)

10 ระดับ 10 1 2 3 4 5 N/A 0.0000 0.0000

11 ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000

12 ระดับ 5 6 7 8 9 10 12.00 5.0000 0.2500

นํ้าหนักรวม 100 3.7427
น้ําหนักไมรวมตัวชี้วัดท่ี 8,10 80 4.6785

5.0000
ผลคะแนน ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

คาคะแนนท่ีได
คาคะแนนเต็ม

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ผลการดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผลสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ

5

น้ําหนัก 

(รอยละ)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

2 3

   คาคะแนนที่ได

4

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ *

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

1

จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการใน
ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงาน
ตาง ๆ

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง

มิติท่ี 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร

ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน

หนวยวัด

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1-12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 5 -    

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. นางสาวนิธิกานต  คิมอิ๋ง   

                      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, 4231, 4244, 
                5204, 4215, 5189, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการทีโ่รงเรียนจัดใหกบันักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชวีวิทยา  หรอืฟสิกส  หรอืคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึง้จริงจงั    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขนัและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที ่1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ตอ
สาขาวิชา) เพื่อเขาคายฝกอบรมครัง้ที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกนักเรียนจาํนวน  
23 คน เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมนุเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก
วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2551 นักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 53 คน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 39 คน    

 2  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 41 คน  

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 6 -    

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 3  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 43 คน 

  4  คะแนน  เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลมิปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. 44 คน 

 5  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
               ทีด่าํเนินการโดย สสวท. 45 คน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อ
เขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนกัเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวม
กิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากทีค่รูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรยีนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทาํใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําให
ไมมีขอจํากัดเรือ่งเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมัน่และใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับ 
     การคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ  
     คาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  

2 53 5.0000 0.1000 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 7 -    

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลมิปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ ครูอาจารยระดบัโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกจิกรรมนี้
ไดยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาคร ูตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนีใ้หมากขึ้น 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1 : 
1.1.1 หนังสือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ ศธ 5408.2/ว 5611 ลงวันที่ 

16 กนัยายน 2551 เรื่อง การอบรมคัดเลือกในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2552 

1.1.2 จํานวนรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมในการอบรมคัดเลือก ครั้งที ่1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศ
ไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2551 
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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. นางสาวนิธิกานต  คิมอิ๋ง   

                      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, 4231, 4244, 
                5204, 4214, 5197, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการทีโ่รงเรียนจัดใหกบันักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชวีวิทยา  หรอืฟสิกส  หรอืคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึง้จริงจงั    

การเขารวมโครงการเปนวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะตองแขงขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) เปนผูจัดการแขงขนัและคัดเลือกเขาคายฝกอบรมครั้งที ่1 จํานวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละ
ประมาณ 25 คน) หลังจากคาย 1 แลวจะคัดเลือกใหเหลือเพียงประมาณ 75 คน (15 คน ตอสาขาวิชา) เพื่อเขา
คายฝกอบรมครั้งที่ 2 และจากประมาณ 75 คนที่เขาคาย 2 นี้จะคัดเลือกนกัเรียนจํานวน 23 คน เปนผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขนัโอลิมปกวิชาการ ในประเทศตาง ๆ ที่หมนุเวียนเปนเจาภาพในแตละป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก
วิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2551 นักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 37 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 27 คน 

  2  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 29 คน  

 3  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 33 คน 

 4  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 34 คน 

 5  คะแนน  ถามีนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรบัการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ทีด่ําเนินการโดย สสวท. จํานวน 35 คน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อ
เขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนกัเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวม
กิจกรรมดังกลาว 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับ 
     การคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการ 
     คาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท.  

2 37 5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากทีค่รูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรยีนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทาํใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําให
ไมมีขอจํากัดเรือ่งเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมัน่และใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลมิปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับ

มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถ 
เขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาคร ูตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวม
กิจกรรมนี้ใหมากขึ้น 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2 : 
1.2.1   หนังสอืสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ ศธ 5408.2/ว.990 ลงวันที ่ 

 7 กุมภาพันธ  2551 เรื่อง การอบรมคัดเลอืกครั้งที ่2 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทย 
 ไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2551 
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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. นางสาวนิธิกานต  คิมอิ๋ง   

                      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, 4231, 4244, 
                5204, 4214, 5197, 5187 

คําอธิบาย : 
การแขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ เปนโครงการประจําปที่สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) เปนผูดําเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขนัในระดับนานาชาติ  ผูที่ไดรับการคดัเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัดังกลาวถือ
ไดวาเปนผูมีความสามารถสูงเยี่ยมทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ  ผูไดรับการ
คัดเลือกทุกคนจะไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรจีนถึงระดับหลังปริญญาเอก เพื่อ
กลับมาเปนกําลังหลักระดับแนวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสนับสนุนนักเรยีนของโรงเรียนใหเขารวมในโครงการนี้มาโดยตลอด  
และถือวาการที่นักเรียนของโรงเรียนไดเปนผูแทนประเทศเขารวมแขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2551 โรงเรยีนไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมโครงการโอลิมปก
วิชาการ ปรากฏวามีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดรับการคดัเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 6 คน ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร เคม ีและฟสิกส 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 3 คน    
 2  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 4 คน  
 3  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 5 คน   
 4  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 6 คน   
 5  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 7 คน    

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อ
เขารวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนกัเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวม
กิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําให
ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.3 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก 
      เปนผูแทนประเทศไทยเขารวม 
      แขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับ 
      นานาชาติ 

1 6 4.0000 0.0400 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนนิงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ ครอูาจารยระดบัโรงเรยีนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกจิกรรมนีไ้ด
ยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาคร ูตลอดจนสงเสรมิ และจูงใจ ใหเขารวมกจิกรรมนีม้ากขึน้ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3 : 
1.3.1 ประกาศ คณะอนุกรรมการอาํนวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2550-2551 เรื่อง ผลการ
คัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  
ประจําปพุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   
2.1  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 
                        นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4244 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4241, 4227 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน 

นอกเหนือจากการจัดใหนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนของโรงเรียน ไดเสนอผลการทําโครงงานของตนเอง
ในชวงเดือนมกราคมของทุก ๆ ป  โดยเชญินักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารวมชมและซักถามดวยแลว   โรงเรียนยังมี
นโยบายที่จะคดัเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปเสนอผลงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณและโลกทัศนของนักเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของ
โรงเรียนคือจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2551 โรงเรยีนไดคัดเลือกโครงงานของนกัเรียนไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
จํานวน  21  โครงงาน ซึง่ไปนําเสนอโครงงานที่ประเทศญี่ปุน จํานวน 5 โครงงาน  ประเทศอเมริกา จํานวน 2 
โครงงาน  ประเทศรัสเซีย  จํานวน 3  โครงงาน ประเทศจีน จํานวน 5 โครงงาน ประเทศบอสเนียและ
เฮอรเซโกวนิา  จํานวน 2  โครงงาน และเมอืงเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี จํานวน 4 โครงงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               16 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               17 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               18 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               19 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               20 โครงงาน 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)   - 15 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ฝายวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียน

เครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและสืบคนขอมูลขาวสารการ
ประชุมวิชาการจากเครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่เสนอโรงเรียนพิจารณา 

2. โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมเพื่อไปนําเสนอ 
3. ประสานผูปกครองนักเรียนเกีย่วกับการเดินทางไปตางประเทศของนักเรียน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะนําเสนอโครงงานไดเปนอยางดี 
2. ผูปกครองสวนหนึ่งใหการสนบัสนุนนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงกันไว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การเดินทางไปตางประเทศตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
2. นักเรียนอาจเสียเวลาในการเรียนในชัน้เรียน 
3. โรงเรียนตองใชบุคลากรซึ่งปกติทําหนาที่สอนนํานักเรียนไปรวมประชุมหรือแสดงผลงาน ทําใหตอง

ปรับวิธีการทํางาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 

2.1.1 รายชื่อโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2551 
2.1.2 รายงานของครแูละนักเรียนทีไ่ดเดินทางไปรวมงานเสนอโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไป

รวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ 
      คัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ 
      นานาชาติ 

4 21 5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
2.2  จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสถาพร  วรรธนวิจารณ 
                        นางปราณี  ดิษรัฐกิจ 
                        นางสาวจีรวรรณ  อุปมาณ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4244 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4241, 4211, 5187 

คําอธิบาย : 
โครงงานเปนงานวิจัยในระดับนักเรียน  มีจดุมุงหมายใหนกัเรียนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรูโดย

ผานกระบวนการทางวทิยาศาสตร มีการตั้งปญหาและวางแผนทีจ่ะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรู ระยะเวลา 
อุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรอืในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือศูนยวิจัยทีใ่หความรวมมือ  

ในการดําเนินงาน  โรงเรียนไดกระตุนและสงเสริมใหนักเรยีนจัดทําและเสนอเคาโครงของโครงงานเพือ่ขอ
ทุนจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวศิวกรรมศาสตร (YSC)  โครงการการแขงขนัพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) ฯลฯ 

การสนับสนุนใหนักเรียนสงเคาโครงของโครงงานเพื่อขอทนุจากหนวยงานภายนอก  เปนวิธีการหนึ่งใน
การเพิ่มมาตรฐานการทําโครงงานของนักเรยีนทางหนึง่ มผีลทําใหนักเรยีนเหน็ถึงความสําคัญในการจัดทํา 
เคาโครงของโครงงานและการทํางานวิจัยที่ดี และเปนอีกหนึ่งชองทางในการฝกใหนักเรียนเรียนรูวิธีการขอทุน
สนับสนุนการทํางานวิจัยของนักเรียนในอนาคต 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2551  จํานวนโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 70 ทุน  ดังนี ้

- โครงการยุววิจัยยางพารา ของสํานักงานกองทุนสนับสนนุงานวิจัย (สกว.) จํานวน 15 ทนุ 
- โครงการประเภทโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (YSC 2009) ของ สวทช. จํานวน 46 ทนุ 
- โครงการแขงขนัพัฒนาซอรฟแวรและคอมพวิเตอรแหงประเทศไทย (NSC 2009) ของ สวทช. 

จาํนวน 9 ทุน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               19 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               21 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               23 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               25 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               27 โครงงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการทําโครงงาน  แหลงและวิธีการขอทุนสนับสนุนการทํา

โครงงานและการหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  
2. จัดเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนมาบรรยาย  รวมถึงจัดใหนกัเรียนไดไปเยีย่มชมศูนยวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย เพื่อใหไดมีแนวคิดในการทําวิจัยและคนพบความสนใจของ
ตนเอง ตลอดจนทําความรูจักกับนักวิจัยในดานตาง ๆ 

3. ติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเปนที่ปรกึษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน และใหนักเรยีนไดใชเครือ่งมือและหองปฏิบัติการในการทําโครงงาน 

4. ดูแลและกํากับใหนักเรียนทําโครงงานใหเสรจ็สิ้นและเปนไปตามแผนดําเนินการที่คณะกรรมการสงเสริม
การทําโครงงานกําหนดไว  

5. เมื่อนักเรียนทาํโครงงานเสรจ็สิ้นแลว นักเรยีนตองทําการนําเสนอผลงานของตนเองตอสาธารณะชนทั้ง
ภาคบรรยายและโปสเตอร 

6. คณะกรรมการสงเสริมการทําโครงงานจัดเตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงานคือจัดเตรียม
กําหนดการนําเสนอผลงาน ตารางการนําเสนอผลงานและรวบรวมบทคัดยอ  

7. ติดตอและประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินผลคุณภาพของโครงงาน  
8. รวบรวม และประมวลผลการประเมินผลโครงงานจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีหนวยงานหลายหนวยงานทีม่ีนโยบายที่ชัดเจนในการใหทนุสนบัสนนุการทําโครงงานของนักเรยีนโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ นอกจากนัน้ยังสนับสนนุใหนักวิจัยหรืออาจารยเปนที่ปรกึษาพิเศษในการทําโครงงาน
ของนกัเรยีนตลอดจนการอนญุาตใหนักเรยีนไดใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําโครงงานเปนพิเศษดวย 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับ 
     ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

4 70 5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

2. มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในรัศมีที่นักเรียนของโรงเรียนจะไปขอ
คําปรึกษาและขอใชเครือ่งมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

3. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชนอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยและ อาจารยจากโรงเรียนตาง ๆ เชน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง, โรงเรยีน

เตรียมทหาร, โรงเรียนสิรนิธรราชวิทยาลัย นครปฐม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาและ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มาเปนคณะกรรมการในการประเมินผลการทําโครงงานของ
นักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน หรือ

มีผลตอนักเรียนทางดานอื่น ๆ มากนัก 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครัง้ไมมีความถนดัพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึง่มีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.2 :  
2.2.1 รายชื่อโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2551 
2.2.2 สัญญารับทุนโครงการยุววิจัยยางพาราป 2551 ของสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
2.2.3 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2551 ของ YSC 

และ NSC 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2  ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
2.3  จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและ 

                        เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และหรือประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ 

                        นายสรชัย  แซลิ่ม 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4244 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4241, 4227 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขัน้ตอนที่สําคัญในกระบวนการจัดการความรู และกระบวนการพัฒนา 

คุณภาพในการทําโครงงาน   
โครงงานของนกัเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีการกลั่นกรองคุณภาพของ

งานที่นํามาเสนอ  เชน งานประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย(วทท.)  และหรอืที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จะสะทอนถึงคุณภาพของโครงงานของนักเรียนและถือเปนตัวบงชีท้ี่สําคัญอยาง
หนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานดานกิจกรรมโครงงานของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลัน่กรองเพือ่รวมแสดงในงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และหรอืประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2551 มีโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับการคัดเลือกใหไป
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ในระหวางวันที่  
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ จํานวน  10  โครงงาน   
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                               วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) และหรอืที่ประชุมวิชาการ 
                               ระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 1 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) และหรือที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 2 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจาํนวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 

                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) และหรือที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 3 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 

                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) และหรือที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4 โครงงาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) และหรือที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 5 โครงงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนที่ทาํโครงการเสร็จแลว ทราบถงึขัน้ตอนการไปนาํเสนอผลงาน 
2. นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาจัดทําบทคัดยอหรอืรายงานการวิจัย  สงไปยังคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานของที่ประชุมวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานใหเขารวมนําเสนอ 
3. นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาติดตอและประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการ เพือ่ปรับและแกไข 

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ พิจารณาผลงาน 
4. เขารวมประชุมวิชาการตามกําหนดการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
      มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในรัศมีที่นกัเรียนของโรงเรียนจะไป 

ขอคําปรึกษาและขอใชเครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงานและยินดีใหการสนับสนุนในการทําโครงงานของ
นักเรียนของโรงเรียน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน หรือ

มีผลตอนักเรียนทางดานอื่น ๆ มากนัก 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครัง้ไมมีความถนดัพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึง่มีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการ 
     กลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงาน 
     ประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     แหงประเทศไทย (วทท.) และหรอื 
     ประชุมวิชาการระดับประเทศและ 
     ระดับนานาชาติ 

3 10 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.3 :  
2.3.1 ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

2.3.2 บทคัดยอ ผลงานของนักเรียน จํานวน 10  ผลงาน  ที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3    คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ 
                   นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน หรือ Ordinary National Educational Test (โอเน็ต) เปน

การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2550 มีการจัดสอบ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สงัคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  มีการจัดสอบเพียงครัง้เดียวสาํหรบัผูเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในปนัน้ ๆ จงึนบัวาการสอบโอเน็ต เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งนักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะตองสอบ 

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบโอเนต็ของนักเรียนแตละโรงเรียน จึงสามารถใชเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไดทางหนึง่ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 
เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
               ในปงบประมาณ 2551 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขึ้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวม
ทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 375.07 คะแนน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 385 คะแนน 

 2 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 386 คะแนน 

 3 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 387 คะแนน 

 4 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 388 คะแนน 

 5 คะแนน    เมื่อคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพืน้ฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก 
                สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปน 389 คะแนน 

 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)   - 23 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ 
2.  ประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ การสอบ ใหนักเรียนทราบ 
3. โรงเรียนจัดใหความรูและความเขาใจแกนักเรียนเพือ่เตรียมความพรอมในการสอบโอเน็ต  
4. สงรายชื่อนักเรยีนที่สมัครสอบและขอใหโรงเรียนเปนสนามสอบโอเน็ต 
5. ตรวจสอบรายชื่อ ความถูกตองของขอมูล เลขประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน ชือ่ นามสกุล 
6. ดําเนินการสอบโอเน็ต โดยจดัสอบ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

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

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ขอสอบของแตละปมีความความยาก/งายไมเทากัน ถาขอสอบมีความยากจะทําใหคะแนนเฉลี่ยลดลง 
2. การวัดคาเฉล่ียทําใหไมสามารถมองเห็นการกระจายของขอมูลได 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 : 
3.1.1 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ

นักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ปการศึกษา 2550 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

3. คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) เฉล่ียรวมทุก
สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ 

4 375.07 1.0000 0.0400 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -24- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.1  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือ 

                       การสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นีห้มายถงึทุนที่ใหนักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ

ตางประเทศตั้งแตระดับปรญิญาตร ี ที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือที่จัด
สอบแขงขนัทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขนัเพื่อรบั
ทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพื่อกลับมาเปนนักวิชาการ  นักวิจัย นักประดิษฐคิดคน 
สรางองคความรูใหกับสังคมและประเทศชาติ  

การดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา  
ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีดังกลาว ถือเปนภารกิจสาํคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของ
โรงเรียน. 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด
สอบโดย ก.พ.หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2551  มนีักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลอืกใหไดรับทนุไปศึกษาตอตางประเทศในระดับ
ปริญญาตรีที่จดัสอบโดย ก.พ.หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ จํานวน 31คน  

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 25 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 26 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 27 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 28 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดยก.พ.  
                หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ เปน 29 คน 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -25- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดสมัครสอบชิงทนุโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอ
ตางประเทศ และชวยประสานเกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทนุ 

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

สงกลับทางไปรษณีย หรือทางไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (e-mail) และโดยการโทรศัพทสอบถามนักเรียน
โดยตรงเพื่อเกบ็ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก  มีความสนใจ  มคีวามมุงมั่นที่จะสมัครรับการคัดเลือก

รับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึน้ไป 
2. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทัง้ในและตางประเทศ  และมหาวิทยาลัยตางประเทศในการ

ใหขอมูลและแหลงทุนในการศึกษาตอ 
3. โรงเรียนมรีะบบ ICT ที่ดีในระดับหนึ่งที่นักเรียนจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การเตรียมพรอมในดานภาษาและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทนุไปศึกษาตอตางประเทศที่ 

โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน  ยงัมีชองวางที่จะตองพัฒนาตอไป 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.1 : 

4.1.1 รายชื่อจํานวนนักเรียนที่ไดรบัทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี ที่จัดสอบโดย ก.พ.
หรือสอบแขงขนัทั่วไปโดยหนวยงานอื่น ปการศึกษา 2550  

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

4.1  จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอ 
       ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จัด 
       สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขัน 
       ทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

4 31 5.0000 0.2000 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -26- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
4.2  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับ 

                       ปริญญาตรีจากแหลงทนุตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในที่นีห้มายถงึทุนที่นักเรียนโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2551 มีนักเรียนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทนุตางๆ จํานวน  37 คน   

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 29 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 31 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 33 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 35 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 37 คน 

 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -27- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมหลากหลายใหนักเรียนไดเห็นธรรมชาติ ความทาทาย คุณคา ความสําคัญ และความกาวหนา

ของการประกอบอาชีพเปนนกัวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีเชน 
1. การฟงบรรยายและสนทนากบันักวิจัย ผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. การไปศึกษาดูงานหรอืฝกงานตามศูนยวิจัยตาง ๆ กับนักวิจัยชั้นนําของประเทศ 
3. การใหขอมูลเกีย่วกับความกาวหนาในงานวจิัยของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4. การใหขอมูลเกีย่วกับทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของสถานศึกษา

และองคกรตาง ๆ 
5. การใหขอมูลทีเ่กี่ยวกับโอกาส ความทาทายและจุดเดนของทุนการศึกษาขององคกรหรือสถาบัน  

การศึกษาตาง ๆ  
6. การประสานกับสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับอดุมการณและเปาหมายของการจัดการศึกษา

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเปนที่ตองมีทุนตอยอดในระดับอุดมศึกษา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวชิาการทางดานวิทยาศาสตร เชนการทําโครงงาน การดูงาน ฯลฯอยาง
หลากหลายและตอเนื่องทําใหมีความเขาใจและเห็นคุณคาของการศึกษาตอและการทําวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนที่มีความเขมขนทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ทําใหมีศักยภาพสูงในการสอบแขงขันและรับทนุ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงในการประกอบอาชีพเปนนักวิจยั

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. มาตรการและกิจกรรมจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาและไปศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีพืน้ฐานยังไมเพียงพอ  
3. ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอเนื่องที่จะสนบัสนุนใหนักเรยีนไปศึกษาทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอ 
      ในประเทศดานวิทยาศาสตรและ 
      เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจาก 
      แหลงทุนตาง ๆ 

3 37 5.0000 0.1500 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -28- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
4.2.1   รายชื่อจํานวนนักเรียนที่ไดรับทนุเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน 
          ระดับปริญญาตรีจากแหลงทนุตาง ๆ ปการศึกษา 2550  
 

 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                   
                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -29- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.1  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทีน่ี้หมายถึงการศึกษาตอของนักเรยีน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมจุดประกายใหนักเรียนเกิดความรัก มีความ
พึงพอใจ มคีวามเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ประกอบอาชพีเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกาํลังคน
ทางดานดังกลาวใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรนุแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปพ.ศ.  2551 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีจํานวน 222 คน จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลวเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด  234 คน คิดเปนรอยละ 94.87 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 92 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 93 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 94 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 95 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 96 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7 94.87 3.8700 0.2709 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                   
                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -30- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มคีวามเขาใจ เห็น

คุณคา โอกาสความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชพีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนกัวิจัยผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรอืสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให

นักเรียนไดเกิดความรัก  มีความพึงพอใจ มคีวามเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเหน็
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย หรอืสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนได
ไปดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนนุใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนกัเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. มาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยงัไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.1 : 

5.1.1 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ปการศึกษา 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรอื

คณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่จัดการเรยีนการสอนเพือ่ใหไดปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ.  2551  มีนักเรียนทีจ่บการศึกษาจากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 51  คน จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณแลวเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 234 คน คิดเปนรอยละ  21.79 

 
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 

5.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

3 21.79 4.7900 0.1437 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายใหนักเรียนไดเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มคีวามเขาใจ เห็น

คุณคา โอกาสความทาทาย และเห็นความกาวหนาในการประกอบอาชพีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน 
1. จัดใหมีการฟงบรรยายและการสนทนากับนกัวิจัยผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
2. จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือฝกงานที่ศูนยหรอืสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ  
3. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาในงานวิจัยของทั้งในและตางประเทศ 

4. จัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
สถานศึกษาและองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให

นักเรียนไดเกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และเห็น
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

2. โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย หรอืสถานีวิจัย ที่จะใหนักเรียนได
ไปดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนนุใหบุคลากรขององคกรไดมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนกัเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความกาวหนาและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน

นักวิจัย ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. มาตรการและสิ่งจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยงัไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 5.2 : 

5.2.1 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน  ปการศึกษา 2550 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6    รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
                   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและ 
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

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

คําอธิบาย : 
การติดตามสถานภาพ ผลการเรียน และผลงานดีเดนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณและเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของ 
โรงเรียน ขอมลูที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนนิงานของโรงเรียนใหมคีุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากคะแนนรอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
             โรงเรยีนมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี ้

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุน 11 ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวิทยาลัยดังกลาว  
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 40.63 

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุน 12 ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวิทยาลัยดังกลาว  
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 41.61 

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุน 13 ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวิทยาลัยดังกลาว  
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 50.34 

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุน 14 ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวิทยาลัยดังกลาว  
มีจํานวนคิดเปนรอยละ 50.00 

- นกัเรียนเกาของโรงเรียน รุน 11-14  ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป  ในมหาวิทยาลัยดังกลาว  
มีจํานวน 259 คน จากนักเรียนทั้งหมด 564 คน คิดเปนรอยละ 45.92 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 34 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 2 คะแนน   เมือ่รอยละ 37 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 3 คะแนน   เมือ่รอยละ 40 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 4 คะแนน   เมือ่รอยละ 43 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 46 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนทีม่ีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยมหิดล  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธและติดตามใหนักเรียนเกาทุกคนรายงานผลการเรียนสะสมของตนเองผานระบบออนไลน 
2. ประชาสัมพันธใหตัวแทนนักเรียนเกาของแตละคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและกระตุนใหนักเรียนเกาทุกคนสงขอมูลใหกับโรงเรียน 
3. ประสานงานกบัสํานักประมวลผลของมหาวทิยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัอื่น ๆ

เพื่อขอขอมลูผลการเรยีน 
4. จัดทํารายงานสรุปผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกาทุกคนที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล    

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เสนอตอโรงเรียน 

 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

6. รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่ม ี
    ผลการเรียนสะสมมากกวา3.50 ขึ้นไป 
    ในมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ 
    มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒและ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7 45.92 4.9733 0.3481 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
          ไดรับความรวมมือจากสํานักประมวลผลของมหาวิทยาลัยมหดิล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในการรายงานผลการเรยีนของนกัเรียนเกาของโรงเรยีนเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

         นักเรียนเกาบางคนยังไมตระหนักถึงความสําคัญในการรายงานเกี่ยวกับผลการเรียนของตนเอง 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 6 : 

6.1 รายงานสรุปผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกาทุกคนที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ 
                  7.1  จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหสําหรับโรงเรียนหรอืหนวยงานอื่นที่มาขอรับบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวอัมพร  บญุญาสถิตสถาพร ผูจัดเก็บขอมลู : นายกันตธนากร  นอยเสนา 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4211 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4215 

คําอธิบาย : 
ปจจุบันโรงเรียนมีชุด Software คอมพิวเตอรสําหรับใชฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสามมิติ ซึ่งจัดเปน

สื่อการสอนดาราศาสตร ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาก   
ชุด Softwareดังกลาวโรงเรียนไดมีขอตกลงกับ The Center for Astrophysics & Supercomputing, 

Swinburne University of Technology, Australia วาใหใชเฉพาะกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเทานั้น.  
ตอมาโรงเรียนไดขอความอนเุคราะหใหใชกบันักเรียนโรงเรียนอืน่ไดดวย  และไดรับการอนญุาตแตโรงเรียนตอง
เสียคาใชจายจํานวนหนึง่เพิ่มขึ้น   

 เพื่อให Software สื่อการสอนดาราศาสตรที่โรงเรียนมีใชอยู  ไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนจากโรงเรียนอื่นนอกไปจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนจึงไดจดัทํา
หลักสูตรคายดาราศาสตรที่มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรูดาราศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่ 2, 3 และ 4 ขึ้น  และเชิญชวนนกัเรียนจากโรงเรียนอืน่ ๆ มาเรียนรูดาราศาสตรผาน
ภาพเสมือนจรงิดาราศาสตรสามมิติจาก สื่อ Software คอมพิวเตอรดังกลาว 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2551   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากจํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นที่มา
ขอรับบริการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ปงบประมาณ 2551  โรงเรียนมีการจัดคายดาราศาสตรสําหรับโรงเรียนหนวยงานอื่นที่มาขอรับบริการ 
จํานวน 12 คาย  มนีักเรียน จํานวน 629 และครู  จํานวน 65 คน เขารวมกิจกรรมคาย 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อมีโรงเรียนหรอืหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 8 คาย  
 2  คะแนน   เมือ่มีโรงเรียนหรอืหนวยงานอื่นมารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 9 คาย 
 3  คะแนน   เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่มารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 10 คาย 
 4  คะแนน   เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่มารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 11 คาย 
 5  คะแนน   เมื่อมีโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่มารวมจัดคายดาราศาสตร เปน 12 คาย 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ทําการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของโรงเรียนถึงการบรกิารจัดคายดาราศาสตร 
2. ประสานงานใหคําแนะนํากับโรงเรียนที่มคีวามประสงคเขาคายดาราศาสตร 
3. ดําเนินการจัดคายดาราศาสตร 2 วัน 1 คนื หรือคาย 1 วัน   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนมคีวามพรอมดานสถานที่ใชในการจัดคายดาราศาสตร  
2. บุคลากรของโรงเรียนมคีวามรู ความสามารถดานดาราศาสตร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนที่มาเขาคาย ตองรับผิดชอบเสียคาใชจายเกี่ยวกับการเขาคายและคาพาหนะในการเดินทางเอง 
2. โรงเรียนอยูในละแวกชุมชนเมืองที่มคีวามสวางของไฟฟามารบกวน ทําใหไมสามารถดูดาวจากทองฟาจรงิได 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 7.1 : 
7.1.1 รายงานผลการจัดคายดาราศาสตรที่จัดใหกับโรงเรียนหรอืหนวยงานอืน่ทีม่าขอรับบริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

7.1  จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดให 
      สําหรับโรงเรียนหรอืหนวยงานอื่น 
      ที่มาขอรบับริการ 

3 12 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7  ผลสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ 
                  7.2  รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นายเศวต  ภูภากรณ 

                       2. น.ส.ศรัญญา  วรรณธนวิจารณ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 1083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3154, 3158 

คําอธิบาย : 
เหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กลาวไวชัดเจนวาใหโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณเปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อนัหมายถึงโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง ซึ่งมี
วัตถุประสงคของการจัดต้ังใหเปนโรงเรียนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทางวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
สนับสนุนทางวชิาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง ใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผานกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2551   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละของคะแนนในการประเมินผลสําเร็จในการใหบรกิารกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
              โรงเรยีนไดวาจางสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนที่
ปรึกษาทําหนาที่ประเมินผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการลงนามในสัญญาวาจาง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และทางที่ปรกึษาไดรายงานผลการประเมินความสําเร็จของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง ไดคะแนนรอยละ 91.67 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 65 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง  
 2  คะแนน   เมือ่รอยละ 70 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
 3  คะแนน   เมือ่รอยละ 75 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
 4  คะแนน   เมือ่รอยละ 80 ของผลสาํเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
 5  คะแนน   เมือ่รอยละ 85 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชุมผูบรหิารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหงรวมกับผูบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ เพื่อ

รับทราบความประสงคในการขอความรวมมือเพื่อจัดทําโครงการฯ  
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการฯ ทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก  

2.1 การเพิ่มศักยภาพผูบริหารกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.2 การประชุมสัมมนาบุคลากรของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อสรางความเขาใจ และความ
ตระหนัก เกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของการจัดการศึกษา สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.3 ชวยคัดเลือกนกัเรียน เขาเปนนักเรียนในหองเรียนวิทยาศาสตร ชั้นม. 4  ของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย โดยใชวิธีการเดียวกันกับการคัดเลอืกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2.4 การพัฒนาบุคลากรของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน สําหรับนักเรียนหองที่ไดรับการคัดเลือกเปนหองเรียนวิทยาศาสตร 

2.5 การพฒันาศักยภาพการใช ICT ในการเรยีนการสอน ใหกับครูของโรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทุกกลุม
สาระ 

2.6 การพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบ ICT ของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ทั้ง 6 กิจกรรมโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ รวมกับ สพฐ. และสถาบนัอุดมศึกษา

ในทองถิ่น  โดยใชงบประมาณที่โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณไดรับการจัดสรรเพือ่การนีใ้นการดําเนนิงาน 
4. ดําเนินการประเมินผล โดยผูประเมินภายนอก  สํารวจผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ทั้ง 12 แหง  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

7.2  รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการ 
      กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
      ทั้ง 12 แหง 

8 91.67 5.0000 0.4000 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความแตกตางของระบบการทํางานของหนวยงานราชการกับองคการมหาชน 
2. การกระจายของที่ต้ังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ 12 แหง ทําใหมีคาใชจายสูงในการ

ดําเนินการ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 7.2 : 

7.2.1  รายงานผลการประเมินความสําเร็จการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  8  รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู :  นางสาวสุภา  นิลพงษ 

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

คําอธิบาย : 
ความพงึพอใจ หมายถึง  ความรูสึกชอบ ประทับใจ หรอืมีความรูสึกที่ดีที่มีตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผูรับบริการ  หมายถึง  นักเรียน ผูปกครอง  ครูและเจาหนาที่โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งในดานของการบรหิารงานบุคคล การ

บริหารดานการเงินและการพสัดุ และการบรหิารดานวิชาการ ตลอดจนจดัสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนของครูและการศึกษาเรียนรูของนักเรียน เพือ่ใหนักเรียนไดพฒันาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพ ทั้งเปนคนดีคนเกง และคนที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ตามอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนา
นักเรียน  

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจะทําใหไดขอมูลยอนกลับที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น 

ตามคํารับรองการปฏ ิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2551  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 

 

 8. รอยละของระดับความพึงพอใจ 
    ของผูรับบรกิาร 

10 - - -  

       

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 42 - 

  

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

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

พึงพอใจของผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 2551 เพื่อจัดทํา
แบบสอบถาม 

2. ใหขอเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีบคุลากรที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจที่สามารถใหความรวมมือกับสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ไดเปนอยางดี 

2. ผูรับบริการของโรงเรียนพรอมที่จะใหขอมูลอยางเต็มใจ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

เนื่องจากเปนการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ จงึไมสามารถระบุอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนี้ได 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 8.1 : 

- 
 

 

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

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  9   ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางกรรณิกา  แกวมะเริง 
                       2. นางสาวสุภา  นิลพงษ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2132 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2126, 2109 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถงึ การที่องคการมหาชนสามารถจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักไดสําเร็จ 
 ภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสถานภาพเปนองคการมหาชน ภารกิจของโรงเรียนจึงไมใช

เพียงการจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเทานั้น  โรงเรียนตองปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามพระราช
กฤษฎีกาการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 และยังตองจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจํา 
เพื่อใหสามารถพัฒนานักเรียนไดสูงสุดเต็มตามศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษทํานองเดียวกันกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

เมื่อวิเคราะหตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ภารกิจของโรงเรียนอาจแบงไดเปน 5 ประการ ดงันี ้
 ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอน แยกเปน 2 ภารกิจยอย ดังนี ้
        ภารกิจที่ 1.1 : การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
        ภารกิจที่ 1.2 : การจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนไดพัฒนาเพิม่เติมขึ้นเปนการ 

       เฉพาะ สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 ภารกิจที่ 2 : คาใชจายเกี่ยวกับภารกิจของการเปนโรงเรียนประจํา 
 ภารกิจที่ 3 : การเปนโรงเรียนตนแบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเปนโรงเรียนที่มีสถานภาพเปนองคการมหาชน 
 ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2551   ความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของแตละ
ภารกิจของโรงเรียน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 ขั้นตอนที ่ ผลการดําเนนิงานของแตละขั้นตอน  

 1 โรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และสงบคุลากรเขา
รวมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวย ตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 

 

 2 คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
ไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูล คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ แยกตามภารกิจของโรงเรียน โดยแบงไดเปน 5 ภารกจิหลกั (ตามเอกสาร
สรุปการวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียน) 

   

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -44- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

 ขั้นตอนที ่ ผลการดําเนนิงานของแตละขั้นตอน  

 3  

 4  

 5 

โรงเรียนไดวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ และนําเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ทราบตามหนังสือ ศธที่ 55/ว.1244  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

งานสําเร็จถงึ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

คะแนน 1 2 3 4 5 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
2. บุคลากรเขารวมอบรมเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวย ตามที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด 
3. คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
4. นําเสนอตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจของโรงเรียน ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  

และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 
5. จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิตตามภารกิจของโรงเรยีน 
6. นําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

    ขอมูลและบุคลากรของโรงเรียน มีความพรอมในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

    โรงเรียนยงัไมสามารถเขาถึงการคํานวณตนทุนผลผลิตใน ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางได 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
      ตอหนวยผลผลิต 

10 สําเร็จถึง 
ขั้นตอนที ่5 

5.0000 0.5000 
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                                                                                                               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -45- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 9.1 : 
9.1.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
9.1.2 สําเนาหนังสือสงถึง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ทราบตามหนังสือ ศธที่ 55/ว.1244 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 
9.1.3 สรุปการวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
9.1.4 งบประมาณรายรับรายจายและแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2552 โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 รอบ 6  เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  10  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  (น้ําหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจตุพร  คาฮั้ว 

โทรศัพท :  0  2849  7103 โทรศัพท :  0  2849  7105 

 
  การประเมินระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประกอบดวยการ
ประเมินตามหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา น้ําหนัก (รอยละ) 

1.   บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  (80) 
1.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ 15 
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 15 
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 15 
1.4 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด 15 
1.5 การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 10 
1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 10 

2.   การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (20) 
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 10 
2.2 การสงเสริมความรู  ความสามารถ 10 

รวม 100 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 80) 
 

1.1 การกําหนดใหมีแผนปฏิบัติงานระยะสั้นหรอืแผนประจําป  และแผนการปฏิบัติงานระยะยาวหรือแผน
ยุทธศาสตรเพื่อสะทอนใหเหน็ถึงทิศทางขององคการมหาชนที่ชัดเจน  (น้ําหนักรอยละ 15) 

 

1.1.1 การกําหนดทิศทาง  กลยุทธ  นโยบายขององคการมหาชน  โดยการทบทวนแผน เพื่อพจิารณาถึง
ความเหมาะสมและปรับปรุงแกไขเมื่อจําเปน และนําผลการปฏิบัติงานในอดีต การวิเคราะห
สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกการวิเคราะหองคการ ประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการองคการ
มหาชนนัน้ๆ ปญหาอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไข และนโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายหรือที่
เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบ รวมถึงการกาํหนดเปาหมายที่สําคัญในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
ทิศทางและนโยบาย โดยมีการนําผูมีสวนไดเสีย เชน ประชาชน รฐับาล กระทรวงเจาสังกัด เปนตน 
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนงานขององคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. มีขอมูลสนับสนนุการประชุมใหกับคณะกรรมการไดอยางเพียงพอตอการ
พิจารณากําหนดแผนการปฏบิตัิงาน  

 

1.1 การวิเคราะหปจจัย
ภายนอก ไดแก  
สถานภาพตาม 
พันธกิจ สังคม ผูมี
สวนไดเสีย และอืน่ๆ  

1.00   รายละเอียดการปฏบิัติงาน ขอ 1.1  อธิบาย
ในเอกสารหนา 66 

1.2 การวิเคราะหปจจัย
ภายใน ไดแก ผลการ
ปฏิบัติงานในอดีตทั้ง
ในดานภารกิจหลัก
และดานการเงิน 
สถานภาพองคการ 
ปญหาและอุปสรรค
ขององคการ และอื่นๆ  

1.00 

 แผนปฏิบัติงาน 5 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2545-2549) 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2549-2552) 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2551-2554) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- คร้ังท่ี 52/6/2550 วันท่ี 19 ก.ย. 50 

(วาระที่ 3.1) 
- คร้ังท่ี 55/2/2551 วันท่ี 19 มี.ค. 51 

(วาระที่ 4.1) 
 รายงานการประชุมรวม  ฯ  
 งบประมาณรายรับรายจาย และแผน
ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ 
2551 
 เปาหมายการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-4  
ประจําปงบประมาณ 2551 

 

  รายละเอียดการปฏบิัติงาน ขอ 1.2  อธิบาย
ในเอกสารหนา 66 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

2. มีรายละเอียดของแผนการปฏิบตัิงานที่ครบถวนและชัดเจน   

2.1 แผนยุทธศาสตรหรือ
แผนการปฏิบัติงาน
ระยะยาว  

 

2.00  แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2549-2552) 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2551-2554) 

  โรงเรียนไดจัดพมิพแผนปฏิบตัิงาน 4 ป พ.ศ. 
2549-2552 และแผนปฏบิัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551-
2554  แจกจายใหครูและเจาหนาที่  ตลอดจน
ผูปกครองของนักเรียนทกุคน  เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบตัิและไดเผยแพรในเวบ็ไซตของโรงเรียนดวย 

แผนปฏบิัติงาน 4 ป ของโรงเรยีนทั้งสอง
ฉบับดังกลาว  มีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน
สามารถศกึษาไดจากเว็บไซตของโรงเรยีน  หรือ
เอกสารที่โรงเรยีนไดมอบใหกบั ก.พ.ร. แลว 

2.2 แผนการปฏบัิติงาน
ประจําปหรือแผน 
ระยะสั้น  

2.00  งบประมาณรายรับรายจาย และแผน
ปฏิบัติงาน ป 51 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ 
2551 
 เปาหมายการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-4  
ประจําปงบประมาณ 2551 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- คร้ังท่ี 52/6/2550 วันท่ี 19 ก.ย. 50 

(วาระที่ 3.1) 
- คร้ังท่ี 55/2/2551 วันท่ี 19 มี.ค. 51 

(วาระที่ 4.1) 

  โรงเรียนไดมอบหมายใหแตละฝาย / 
สาขาวิชา  จัดทาํประมาณการงบประมาณและ
แผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ 2551  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดใหความเห็นชอบ ใน
การประชุมครั้งที่ 52/6/2550  เมือ่วันที่ 19 กันยายน
2550   

เมื่อดําเนินงานไปไดครึ่งปงบประมาณ   
ไดจัดใหมีการทบทวนแผนปฏิบตัิงานประจําป 
2551 เสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ ใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที5่5/2/2551  เมือ่วันที่ 
19 มีนาคม 2551 

นอกจากน้ัน  ทกุ ๆ สิ้นไตรมาส  แตละฝาย / 
สาขาวิชา  ไดจดัทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน
เสนอผูตรวจสอบภายในและคณะกรรมการกํากับ
การตรวจสอบภายในวิเคราะหและใหขอคิดเห็น   

คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบภายใน 
ไดวิเคราะหและใหขอคิดเห็นผลการปฏิบตัิงาน
ของโรงเรยีนเสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ 
พิจารณาทุกสิ้นไตรมาส 

2.3 คณะกรรมการ 
ใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

4.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- คร้ังท่ี 52/6/2550 วันท่ี 19 ก.ย. 50 

(วาระที่ 3.1) 

  คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบ
แผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ 2551  
ในการประชุมครั้งที่ 52/6/2550 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2550 
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1.1.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และนโยบายขององคการมหาชน 
(น้ําหนักรอยละ 5) 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. ระดับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ ในการ
กําหนดทิศทางและ
แผนการปฏิบัติงาน 

5.00  รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ 
2551 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- คร้ังท่ี 52/6/2550 วันท่ี 19 ก.ย. 50 

(วาระที่ 3.1) 
- คร้ังท่ี 54/1/2551 วันท่ี 30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 3.4, 3.8) 
- คร้ังท่ี 55/2/2551 วันท่ี 19 มี.ค. 51 

(วาระที่ 3.3, 4.1) 
- คร้ังท่ี 56/3/2551 วันท่ี 21 พ.ค. 51 

(วาระที่ 3.4, 3.5, 3.8) 
- คร้ังท่ี 57/4/2551 วันท่ี 27 ก.ค. 51 

(วาระที่ 3.1) 
- คร้ังท่ี 58/5/2551 วันท่ี 1 ต.ค. 51 

(วาระที่ 3.5, 3.10) 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ  

- คร้ังท่ี 26/1/2551 วันท่ี 25 ม.ค. 51 
(วาระที่ 3.1, 4.2) 

- คร้ังท่ี 27/2/2551 วันท่ี 2 พ.ค. 51  
(วาระที่ 3.2) 

 โครงการสงผูแทนของโรงเรียนไป
รวมการดูงานและศึกษาขอมูลใน
โรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เกาหลีใตเพ่ือจัดทํามาตรฐาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ในปงบประมาณ 2551  นอกจากการสงผูแทน
คณะกรรมการบริหาร ฯ มาใหคําแนะนําในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของ
โรงเรียนแลว  ยังไดใหคําแนะนําในการกําหนด
ทิศทางและแผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมตาม
จุดเนนในการดําเนินงานของโรงเรียน  
ปงบประมาณ 2551  ดังนี ้

(1) การวิเคราะหและวางแผนเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน  
รวมถึงการจัดทําแผนและวิธีการสรรหาครูสอน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมใหกับโรงเรียน  (มติท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ขอ 5 วาระที่ 3.1 คร้ังท่ี 
26/1/2551 วันท่ี 25 มกราคม 2551 และวาระที่ 3.2 
คร้ังท่ี 27/2/2551  วันท่ี 2 พฤษภาคม 2551) 

(2)  การจัดทํามาตรฐานโรงเรียนโดยใช
มาตรฐานของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก
เปนบรรทัดฐาน 

(3) โครงการนํารองเพ่ือพัฒนาครูในการใช 
Scientific Inquiry Based และ Problem Based 
Learning ในการเรียนการสอน   

(4) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตร  โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหาร ฯ ยังไดใช

ขอมูลท่ี  คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน
ไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโรงเรียนทุกสิ้นไตรมาส  มาเปนสวน
หนึ่งในการกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดวย 

จึงกลาวไดวา คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและแผนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระดับสูงมาก  จนทําให
โรงเรียนสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่อง
ระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  และระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ  รวมถึงการจัดใหมีและทบทวนการใชระบบทรัพยากรบุคคลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก
รอยละ 15) 

 

1.2.1 การจัดใหมีและทบทวนระบบในการบริหารจดัการองคการที่สําคัญในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในระบบการบริหารความเสี่ยง  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  และระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 15) 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  (รอยละ 3.75)  

1.1 มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปเกีย่วกับการ
ควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

1.50  แผนการปฏิบตัเิกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน  ประจําปงบประมาณ 2551 
ของผูตรวจสอบภายใน 

  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
นอกจากดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของ
โรงเรียนแลว  คณะกรรมการบริหารยังไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบภายใน  เพือ่
กํากบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานของ
โรงเรียนทั้งดานการเงิน (financial auditing) และ
ดานการดําเนินการ (performance auditing)   

ผูตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพภายในและ
การตรวจสอบภาย เสนอคณะกรรมการกํากับการ
ตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบทกุป 

1.2 มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให
คณะกรรมการพจิารณา 

2.25  เปาหมายการดาํเนินงานและผล
การปฏิบตัิงาน  ไตรมาส 1-4 
ปงบประมาณ 2551 
 รายงานการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 1-4   ป 2551 
 รายงานผลการตรวจสอบ  โดย
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาส 1-4  ป  2551 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- คร้ังท่ี 54/1/2551 วันท่ี 30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 3.8) 
- คร้ังท่ี 56/3/2551 วันท่ี 21 พ.ค. 51 

(วาระที่ 3.4) 
- คร้ังท่ี 58/5/2551 วันท่ี 1 ต.ค. 51 

(วาระที่ 3.5) 

  คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบภายใน 
ไดตรวจสอบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน
การเงินทีจ่ัดทําโดยฝายคลังและพัสดุของโรงเรยีน 
และรายงานเปาหมายการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบตัิงานที่จัดทําโดยงานแผนงาน ฯ ของ
โรงเรียน และไดเสนอใหคณะกรรมการบริหาร ฯ 
พิจารณาทุกสิ้นไตรมาส 

ในภาพรวม  โรงเรียนสามารถดําเนินงานได
ในระดับดีตามเปาหมายทกุภารกจิและสามารถ
จัดทําบญัชีและงบการเงินไดถกูตองตามหลักบัญชี
ที่รบัรองทั่วไป  แผนการปฏิบตังิานและการ
ตดิตามผลการใชจายเงินงบประมาณ  มีการจดัทํา
อยางเปนระบบมีความสมบรูณและเหมาะสม   
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

2. ระบบการบริหารความเสี่ยง  (รอยละ 3.75)  

2.1 มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปเกีย่วกับการ
บริหารความเสี่ยง 

1.50   รายละเอียดการปฏบิัติงาน ขอ 2.1 อธิบาย
ในเอกสารหนา 67 – 69 

2.2 มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให
คณะกรรมการพจิารณา 

2.25 

 แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2549-2552) 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (พ.ศ. 2551-2554)   รายละเอียดการปฏบิัติงาน ขอ 2.2 อธิบาย

ในเอกสารหนา 67 – 69 

3. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  (รอยละ 3.75)  

3.1 มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

1.50  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดานการเรยีนการสอน  
และดานการบรหิาร  ประจําป
การศึกษา 2551 
 เอกสารการประชุมวิชาการ ICT 
ครั้งที่ 3 
 โปรแกรมการอบรม ICT ใหแกครู
และเจาหนาที่ของโรงเรยีน 

  โรงเรียนไดตั้งคณะกรรมการเกีย่วกบั 
การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ชดุ  ไดแก  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน  และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร 

ปจจบุัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนคอนขางสมบูรณ  นักเรียน ครู และ
เจาหนาที่ทกุคนมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  มรีะบบ
เครือขายทั้งระบบปกติและระบบไรสาย  ระบบ 
broad-band internet ขนาด73 Mbps  ตลอดจน
ระบบเครื่องแมขาย (server) ขนาดใหญ สําหรับ
การใหบรกิาร     

ครูและเจาหนาที่ทกุคนไดรับการพัฒนาจน
สามารถใช ICT ในการปฏิบตัิหนาที่ของตนเองได
อยางเต็มประสทิธิภาพ 

ครูทกุคนไดพัฒนาตนเองจนถึงข้ันการเปน
วิทยากรใหแกเพื่อนครูจากโรงเรียนอื่นได  เห็นได
จากการเปนวิทยากรในการจัดการประชุมวิชาการ 
ICT ครั้งที่ 3 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

3.2 มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให
คณะกรรมการพจิารณา
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

2.25  รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
- ครั้งที่ 52/6/2550 วันที่ 19 ก.ย. 50 

(วาระที่ 3.5) 
- ครั้งที่ 53/7/2550 วันที่ 19 พ.ย. 50 

(วาระที่ 3.8) 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที ่30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 3.3) 
 ขอตกลงในการจานสถานบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานงาน
ทะเบียนนักเรียนและงานวิชาการ
ของโรงเรยีน 

  คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบภายในได
ดําเนินการตรวจสอบเชิงลึกถึงประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานของศูนยวิทยบรกิาร  ซ่ึงระบบงาน ICT 
เปนสวนหนึ่งของศูนยวิทยบรกิารดวย 

คณะกรรมการกํากบัฯ ไดประเมินและ
รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาแลว ในการประชุมครัง้ที่ 52/6/2550  
วันที่ 19 กันยายน 2550  

ในปงบประมาณ 2551  โรงเรยีนไดเริ่มจัดทํา
แผนพัฒนาการใช ICT ในการบริหารใหมี
ประสทิธิภาพเพิม่มากขึ้น  คณะกรรมการบริหาร ฯ 
ไดเห็นชอบใหโรงเรยีนดําเนินการได  ขณะน้ี
โรงเรียนไดดําเนินการจัดจาง สถานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานงานทะเบยีน
นักเรียนและงานวิชาการของโรงเรยีน   

4. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (รอยละ 3.75) คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ข้ึน เพื่อกํากบัดูแลและปรับปรุง
ระเบียบขอบังคับวาดวยการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรียน  ตลอดจนกํากบัดูแลระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนดวย 

4.1 มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปเกีย่วกับระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.50  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ 
- ครั้งที่ 24/3/2550 วันที่ 17ส.ค. 50  

(วาระที่ 3.1) 
- ครั้งที่ 25/4/2550 วันที่ 13 ต.ค. 50 

(วาระที่ 3.4) 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- ครั้งที่ 53/7/2550 วันที่ 19 พ.ย. 50 

(วาระที่ 3.7) 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที่ 30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 4.3) 
- ครั้งที่ 57/4/2551 วันที่ 27 ก.ค. 51 

(วาระที่ 3.3) 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 

(วาระที่ 3.5) 
 

  โรงเรียนไดจัดทาํแผนอตัรากําลังประจําป
งบประมาณ 2551  เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 24/3/2550 เมือ่วันที่ 17 สิงหาคม 
2550 ซ่ึงไดดําเนินการทุกป  ตามขอบังคับของ
โรงเรียน  

ในปงบประมาณ 2551  โรงเรยีนไดจัดทํา
แผนการสรรหาครูและการใหทนุครู นักเรียน 
นิสิต/นักศึกษาเพื่อกลับมาเปนครูของโรงเรียน  ซ่ึง
คณะอนุกรรมการ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
25/4/2550 เมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม 2550  และ
คณะกรรมการบริหาร ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
53/7/2550, 54/7/2550, 58/5/2551 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจกิายน 2550, 30 มกราคม 2551 และ  
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

 งบประมาณรายรับรายจายและ
แผนปฏบิัติงาน  ประจําป
งบประมาณ 2551 

1 ตุลาคม 2551 ตามลําดับไดใหความเห็นชอบ
แผนดังกลาวแลว  ในการประชุม  

แผนการพฒันาบุคลากรในภาพรวม  
แผนการพฒันาบุคลากรใหเปนผูนําทางวชิาการ
สามารถทํางานระดับนานาชาตไิด  แผนการสราง
ครูอนาคต   และแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียน ครู และเจาหนาที่  มีรายละเอยีด
ในเอกสารงบประมาณรายรบัรายจายและ
แผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ 2551 ของ
โรงเรยีน หนา 325, 355, 358 และ 376 ตามลําดับ   

4.2 มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให
คณะกรรมการพจิารณา 

2.25  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ 
- ครั้งที่ 24/3/2550 วันที่ 17 ส.ค. 50 
- ครั้งที่ 25/4/2550 วันที ่13 ต.ค. 50 
- ครั้งที่ 26/1/2551 วันที ่25 ม.ค. 51 
- ครั้งที่ 27/2/2551 วันที ่2 พ.ค. 51 
- ครั้งที่ 28/3/2551 วันที ่28 ส.ค. 51 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 
- ครั้งที่ 53/7/2550 วันที ่19 พ.ย. 50 

(วาระที่ 3.7 และ 3.10) 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที ่30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 4.3) 
- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที ่21 พ.ค. 51

(วาระที่ 3.1) 
- ครั้งที่ 57/4/2551 วันที ่27 ก.ค. 51 

(วาระที่ 3.3) 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที ่1 ต.ค. 51 

(วาระที่ 3.5 และ 3.6) 

 
 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลตอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใหความ
เห็นชอบ / รบัทราบ / ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกบั
ประเด็นดังกลาว เพื่อนํามาเปนแนวทางปฏิบตัิ  
ดังรายละเอียดในเอกสารอางอิงประกอบการ
พิจารณา 
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1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย
โดยจัดใหมีระบบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินที่สําคัญอยาง 
สม่ําเสมอ  รวมถึงการจัดต้ังและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาง ๆ เพือ่มอบอํานาจที่เหมาะสมในการ
ชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ  โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สาํคัญ   
รวมถึงคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนกัรอยละ 15) 

 

1.3.1 การดูแลการติดตามผลการปฏิบัติงาน  และการมอบขอสังเกต  ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและมีการนําไปปรับปรุงแกไขในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย (น้ําหนกั
รอยละ 15) 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. ดานภารกิจหลัก      

1.1 ความครบถวนและ
ความถี่ในการนําเสนอ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดานภารกิจ
หลัก 

3.00   

1.2 คุณภาพของรายงาน 3.00   

1.3 การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการและผล
การปฏิบัติงานตามขอ
วินิจฉัย 

2.00 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
- ครั้งที่ 53/7/2550 วันที ่19 พ.ย. 50 

(วาระที่ 3.1 และ 3.11) 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที ่30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 3.3, 3.4, 3.8, 4.2, 4.4, 4.5 
และ 4.6) 

- ครั้งที่ 55/2/2551 วันที่ 19 มี.ค. 51 
(วาระที่ 3.2-3.5 และ 4.1-4.2) 

- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที ่21 พ.ค. 51
(วาระที่ 3.1, 3.4, 3.6, 3.7 และ 
4.3) 

- ครั้งที่ 57/4/2551 วันที ่27 ก.ค. 51 
(วาระที่ 3.2, 4.2 และ 4.4) 

- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที ่1 ต.ค. 51 
(วาระที่ 3.2-3.5 และ 3.10) 

 

 รายงานการประชุมรวม ฯ  

  

คณะกรรมการไดใหโรงเรียนจัดทําหัวขอ
วาระสําคัญที่จะนําเสนอในการประชุมลวงหนา  
1 ป   เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

ในปงบประมาณ 2551  โรงเรยีนไดรายงาน
ผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก  และที่ประชุม
ใหไดความเห็นชอบ  ขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน 
ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามขอคิดเห็น
น้ัน ๆ  ตามรายละเอียดในเอกสารอางอิง
ประกอบการพจิารณา 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมี
การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครอง
และครู  ผูแทนผูปกครองนักเรยีนเกา  ผูแทน
ผูปกครองนักเรยีนปจจบุัน  ผูแทนครูและ
เจาหนาที่  ผูแทนนักเรียนเกา  และผูแทนนักเรยีน
ปจจบุัน ข้ึนทุกป  สําหรับในปงบประมาณ 2551  
ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551  โรงเรยีน
ไดรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรยีนทีผ่าน
มาในรอบป  และที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  ตลอดจนการสะทอนภาพและผล
การดําเนินงานของโรงเรยีน  เพื่อโรงเรียนจะได
นํามาเปนแนวทางปฏิบตัิตอไป 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

2. ดานการเงิน      

2.1 ความครบถวนและ
ความถี่ในการนําเสนอ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน 

3.00   

2.2 คุณภาพของรายงาน 2.00   
2.3 การวินิจฉัยของ

คณะกรรมการและ 
ผลการปฏิบัติงานตาม
ขอวินิจฉัย 

2.00 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที่ 30 ม.ค. 51 

(วาระที่ 3.8) 
- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที ่21 พ.ค. 51

(วาระที่ 3.4) 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที ่1 ต.ค. 51 

(วาระที่ 3.10) 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที ่12 พ.ย. 51 

(วาระที่ 3.10) 
 

 รายงานผลการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1-4 
ปงบประมาณ 2551   
 

  

ตามขอบังคับวาดวยการเงินและการบัญชี
ของโรงเรยีน  กาํหนดใหโรงเรียนจัดทํารายงาน
การเงินเสนอคณะกรรมการเพือ่ใหความเห็นชอบ
ทุกไตรมาสและสิ้นปงบประมาณ 

คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากบัการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณารายงาน
การเงินดังกลาว  แลวนําผลการตรวจสอบและ
ขอคิดเห็นที่มีตอรายงานดังกลาว  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน
ของโรงเรยีนตอไป 

ในปงบประมาณ 2551  โรงเรยีนไดจัดทํา
รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการกํากับการ
ตรวจสอบภายในและเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหาร ฯ  ดังน้ี 

 ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1  เสนอในการประชุมครั้งที่ 
54/1/2551 วันที่ 30 มกราคม 2551 

 ณ สิ้นไตรมาสที ่2  เสนอในการประชุมครั้งที่ 
56/3/2551  วันที ่21 พฤษภาคม 2551 

 ณ สิ้นไตรมาสที ่3  เสนอในการประชุมครั้งที่ 
58/5/2551  วันที ่1 ตุลาคม 2551 (เดิมกําหนด
วันที่ 10 กันยายน 2551) 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 2551  เสนอในการประชุม
ครั้งที่ 59/6/2551  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 56 -  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด  และผูบริหารระดับสงูขององคการมหาชน 
(น้ําหนักรอยละ 15) 

 

1.4.1 การประเมินผลงานและการทบทวน / กําหนดคาตอบแทนผูบรหิารสูงสุด  และการปฏิบัติงานใหมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงขององคการมหาชน 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. การประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด  

1.1 การกําหนด
หลักเกณฑในการ
ประเมินผลงาน และ
การกําหนด
คาตอบแทนที่ชัดเจน 

7.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที ่21 พ.ค. 51

(วาระที่ 3.3) 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที ่12 พ.ย. 51 

(วาระที่ 3.4) 

  คณะกรรมการไดกําหนดใหผูแทนกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผู
พิจารณาประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ผูอํานวยการซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุด  เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบและ
กําหนดอัตราการปรบัเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน
และคาตอบแทนผลการบริหารประจําปของ
ผูอํานวยการ 

ในปงบประมาณ 2551  คณะกรรมการได
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการตามที่ผูแทนกรรมการใน
คณะอนุกรรมการ ฯ เสนอ  ดังน้ี 

 การพิจารณาผลการประเมิน ฯ เพื่อปรับเพิ่ม
คาตอบแทนรายเดือนประจําครึ่งแรกของ
ปงบประมาณ 2551  ในการประชุมครั้งที่ 
56/3/2551  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 การพิจารณาผลการประเมิน ฯ เพื่อปรับเพิ่ม
คาตอบแทนรายเดือนประจําครึ่งหลังของ
ปงบประมาณ 2551  และคาตอบแทนแทนผล
การบริหารประจําปงบประมาณ 2551 ในการ
ประชุมครั้งที่ 59/6/2551  เมื่อวันที่ 12 
พฤศจกิายน 2551 

 

1.2 การประเมินผลงาน
ผูบริหารระดับสูง 

8.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที ่21 พ.ค. 51

(วาระที่ 3.3) 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที ่12 พ.ย. 51 

(วาระที่ 3.4) 

  ผูแทนคณะกรรมการบริหาร ฯ ได
ประเมินผลการดําเนินงานของผูอํานวยการเสนอ
คณะกรรมการบริหาร ฯ พจิารณาปละ 2 ครั้ง   
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1.5 การประชุมคณะกรรมการควรกําหนดการประชุมและวาระการประชุมไวลวงหนา  โดยจัดใหมีการประชุมทุก
เดือนหรอืตามความเหมาะสมและมีการจัดกลไกสําหรับวาระที่มีความซับซอนเพือ่ใหมเีวลาในการพิจารณา  
และดูแลใหมีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอและไดรับลวงหนากอนการประชุมภายในเวลาที่สมควร  
โดยเฉพาะวาระเรื่องที่สําคัญจะตองมีหลักฐานแสดงวา  คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนั้นอยาง
เพียงพอ  ทั้งนีก้รรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ  และมีสวนรวม
ในการประชุม  (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

1.5.1 การจัดการประชุมของคณะกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 2) 
1.5.2 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  (น้ําหนักรอยละ 5) 
1.5.3 การเขาประชุมของคณะกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 3) 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดทายของแตละป  คณะกรรมการจะกําหนดวันประชุมใน

รอบปถัดไป  โดยเบื้องตนกําหนดใหมีการประชุมในวันพุธที่สองของเดือนเวนเดอืน  (อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่คณะกรรมการมีภารกิจสําคัญเรงดวน ไมสามารถเขาประชุมได)  พรอมกับ
กําหนดวาระการประชุมทีสํ่าคัญที่เปนเรื่องหลักเกี่ยวกับการดําเนนิงานของโรงเรียนในรอบหนึ่งปดวย  
กรณีที่มเีรื่องจําเปนเรงดวน  คณะกรรมการอาจนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมได  ดังรายละเอียดใน 
วาระที่ 6 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 53/7/2550  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 

ในปงบประมาณ 2551  คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง  แตละครั้ง
โรงเรียนไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการกําหนดไวลวงหนาและเรื่องสําคัญ
อื่น ๆ ที่โรงเรยีนเสนอเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการไดพิจารณาลวงหนากอนวันประชุม  โดยเฉลี่ย 9 วัน   ทั้งนี้ 
คณะกรรมการไดเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 87.88  และในการประชุมทุกครั้งสามารถดําเนนิการได
ตามวาระที่ไดสงไวลวงหนาแลว  ตามรายละเอียดดังตาราง 

 

จํานวนคณะกรรมการ คร้ัง
ท่ี 

วันท่ีประชุม 
การประชุม

คร้ังท่ี 

จํานวน 
วันที่สงเอกสาร

ลวงหนา เขารวมประชุม ทั้งหมด รอยละ 
หมายเหตุ 

1 19 พ.ย. 50 53 / 7 / 2550 7 10 11 90.91  
2 30 ม.ค. 51 54 / 1 / 2551  9 10 11 90.90  
3 19 มี.ค. 51 55 / 2 / 2551 8 8 11 72.73  
4 21 พ.ค. 51 56 / 3 / 2551 9 11 11 100.00  
5 27 ก.ค. 51 57 / 4 / 2551 12 8 11 72.73  
6 1 ต.ค. 51 58 / 5 / 2551 11 11 11 100.00 เดิมกําหนดวันที่ 10 กันยายน 2551  แตเน่ืองจาก

คณะกรรมการบริหาร ฯ ตองการใหมีการคัดเลือก 
ผูที่จะมาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน 
คนตอไปใหเสร็จส้ินในการประชุมคร้ังน้ี  ประกอบกับ
ผลการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการจะแลวเสร็จหลังจากวันที่ 10 กันยายน 
2551  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ จึงเปนวันที่ 
1 ตุลาคม 2551 
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1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  เปนกลไกสําคัญที่ทําใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชเปนชองทางในการ
ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได  โดยขอมลูที่เปดเผยตองมีความถูกตอง  เชือ่ถือ
ได  เพียงพอและทันตอเหตุการณ  (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

1.6.1 การเปดเผยขอมูลที่สําคัญขององคการในรายงานประจําป  ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยาง
ถูกตอง  เชื่อถอืได  เพียงพอและทันตอเหตุการณ 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. คําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ  
ทั้งในดานการเงินและ
ไมใชการเงิน 
(Management 
Discussion & Analysis) 

1.00   

(1) มีคําอธิบายและการวิเคราะหของ
ฝายจัดการ  ทั้งในดานการเงิน
และไมใชการเงิน 

  

(2) มีการเปดเผยรายงานประจําป   
(3) มีการวิเคราะหถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ 
  

(4) มีการระบุถึงปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

  

(5) มีการระบุถึงแนวทางแกไข ปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 รายงานประจําป 2550 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายใน 

 

  

เมื่อสิ้นแตละไตรมาส  คณะกรรมการ
กํากบัการตรวจสอบภายในไดดําเนินการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงิน
และไมใชการเงิน  รวมถึงใหผูเกี่ยวของ
วิเคราะหและเสนอสาเหตุในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงตวัเลขที่สําคัญ  ตลอดจนปญหา
และแนวทางแกไข 

2. ดานการเงิน    

2.1 คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของ
การตนในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน 

0.50   

(1) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน   
(2) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดอธิบายถึงความ
รับผิดชอบของตนในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน 

  

(3) มีการเปดเผยขอมูลรายงานทาง
การเงิน 

  

(4) มีการลงนามรับรองในรายงาน
ทางการเงิน 

 รายงานประจําป 2550 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายใน 

 

  

เมื่อสิ้นแตละไตรมาส  คณะกรรมการ
กํากบัการตรวจสอบภายในไดดําเนินการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงิน
และไมใชการเงิน  รวมถึงใหผูเกี่ยวของ
วิเคราะหและเสนอสาเหตุในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงตวัเลขที่สําคัญ  ตลอดจนปญหา
และแนวทางแกไข 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

2.2 งบการเงิน  ไดแก  
- งบดุล 
- งบกําไรขาดทุน 
- งบกระแสเงินสด 
- หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

1.00   

(1) มีการเปดเผยงบดุล   
(2) มีการเปดเผยงบกําไรขาดทุน   
(3) มีการเปดเผยงบกระแสเงินสด   
(4) มีการเปดเผยหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 รายงานประจําป 2550 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายใน 

 

  

 

3. ดานที่ไมใชการเงนิ     

3.1 ประวัติของ
คณะกรรมการ  ไดแก 
อายุ วุฒิการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และ
ตําแหนงหนาที่ใน
ปจจุบันนอกเหนือจาก
ในองคการมหาชน 

0.75  เว็บไซตของโรงเรียน 
 รายงานประจําป 2550 

  มีการจัดทําประวัติของคณะกรรมการลง
ในรายงานประจําป  และเว็บไซตของโรงเรียน 

(1) มีการจัดทําประวติัของ
คณะกรรมการ 

    

(2) มีการลงนามรับรองประวัติของ
คณะกรรมการ 

   โรงเรียนไดขอความอนุเคราะหให 
คณะกรรมการบริหาร ฯ แตละคน ในการ
ตรวจสอบและรับรองประวัติของตนเอง  กอน
เผยแพรในรายงานประจําปทุกป 

(3) มีการเปดเผยประวัติของ
คณะกรรมการ 

    

(4) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับ
อายุของคณะกรรมการ 

    

(5) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับวุฒิ
การศึกษาของคณะกรรมการ 

    

(6) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับ
ประวัติการทํางานของ
คณะกรรมการ 

    

(7) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับ
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
นอกเหนอืจากในองคการ
มหาชนของคณะกรรมการ 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

3.2 การเขาประชุมของ
คณะกรรมการ 

0.25     

(1) มีการเปดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการที่เขาประชุมแยก
เปนรายบุคคล 

   เปดเผยในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ฯ ซ่ึงไดนําลงในเว็บไซต
ของโรงเรยีน 

(2) มีการเปดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการ
เขาประชุมแยกเปนรายบุคคล
อยางครบถวน 

    

3.3 โครงสรางของ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ 

0.25     

(1) มีการเปดเผยโครงสรางของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่สําคัญ 

   มีการเปดเผยในรายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ 

(2) มีการเปดเผยโครงสรางของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
ที่สําคัญไดครบถวนทุกชุดของ
คณะกรรมการทีส่ําคัญ 

    

3.4 นโยบายการกําหนด
คาตอบแทนและ
รายละเอียด
คาตอบแทนของ
กรรมการ 

1.00    โรงเรียนไดเปดเผยคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ฯ ตอทีป่ระชุมครูและ
เจาหนาที่ของโรงเรียน 

(1) มีการเปดเผยนโยบายการ
กําหนดคาตอบแทน 

    

(2) มีการเปดเผยคาตอบแทนใน
ภาพรวม 

    

(3) มีการเปดเผยคาตอบแทนเปน
รายบุคคล 

    

(4) มีการเปดเผยคาตอบแทนแยก
ตามประเภทคาตอบแทน 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

3.5 สถานภาพของ 
พันธกิจ  แผนปฏิบัติ
งานและกลยทุธ 

0.5   

(1) มีการเปดเผยประวัติความ
เปนมาขององคกร 

  

(2) มีการเปดเผยการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการทีส่ําคัญ  และ
ลักษณะการปฏิบัติงานตาม 
พันธกิจที่ผานมา 

  

(3) มีการเปดเผยคําอธิบายภาพรวม
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
องคการในปจจุบัน 

  

(4) มีการเปดเผยคําอธิบายภาพรวม
แผนยุทธศาสตรและเปาหมาย
การปฏิบัติงานขององคการใน
ระยะเวลา 3-5 ปขางหนา 

 เว็บไซตของโรงเรียน 
 แผนปฏบิัติงาน 4 ป  
(พ.ศ. 2549-2552) 
 แผนปฏบิัติงาน 4 ป  
(พ.ศ. 2551-2554) 
 แผนปฏบิัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2551 

  

โรงเรียนจัดพิมพแผนปฏิบตัิงาน 4 ป 
ของโรงเรยีนเผยแพรใหแกครูและเจาหนาที่  
ตลอดจนผูปกครองนักเรียน  และไดนําลงใน
เว็บไซตของโรงเรียนดวย   

สําหรับแผนการปฏิบตัิงานประจําป
งบประมาณ 2551  โรงเรียนไดจัดทําเผยแพร
ภายในโรงเรียน 

3.6 นโยบายและ
โครงสรางการกํากับ
ดูแลกิจการของ
องคการ 

0.5   

(1) มีการเปดเผยนโยบายใน
ภาพรวม 

  

(2) มีการเปดเผยผลการปฏิบัติงาน
ในป 2549 

  

(3) มีการเปดเผยทศิทางในอนาคต   
(4) มีการเปดเผยแผนงานในอนาคต

ที่ครบถวนชัดเจน 

 แผนปฏบิัติงาน 4 ป  
(พ.ศ. 2549-2552) 
 แผนปฏบิัติงาน 4 ป  
(พ.ศ. 2551-2554) 
 รายงานประจําป 2550 
 แผนปฏบิัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2551 

  

 

3.7 สารสนเทศเกีย่วกับผู
มีสวนไดเสยี 

0.25   

(1) มีการเปดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย 

  

(2) มีการเปดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียอยาง
ครบถวน 

 รายงานการประชุมครแูละ
เจาหนาที่ของโรงเรียน 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียน 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สายงานวิชาการ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สายงานบริหาร 

  

ผูมีสวนไดเสียหลักของโรงเรียนไดแก  
ครู-เจาหนาที่  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  
โรงเรียนไดเปดเผยสารสนเทศตอผูมีสวนไดเสยี
ของโรงเรยีนมาโดยตลอด  ทั้งในรูปของการ
ประชุม  การจัดทําเอกสารเผยแพร  และการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในเว็บไซตของ
โรงเรียน 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

1.6.2 การเปดเผยขอมูลที่สําคัญใน website ขององคการ  ทัง้ในดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน  
ถูกตอง  และทนักาล 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. การเปดเผยขอมลู
เกี่ยวกับสารสนเทศที่
สําคัญใน website 

4.00  เว็บไซตของโรงเรียน    

(1) มีการเปดเผยขอมูลรายงาน
ประจําปใน website 

    

(2) มีการเปดเผยขอมูลโครงการ
ลงทุนที่สําคัญใน website 

   โรงเรียนไมมีโครงการลงทุนใด ๆ  

(3) มีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางใน website 

    

(4) มีการเปดเผยขอมูลการแถลง
ทิศทางนโยบายขององคการโดย
ผูบริหารใน website 

   ทิศทางและนโยบายของโรงเรียนปรากฏใน
แผน 4 ป และรายงานประจําป ซ่ึงไดเผยแพรใน
เว็บไซตของโรงเรียนดวย 

(5) มีการเปดเผยขอมูลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐใน 
website (ถามี) 

   ทุกป โรงเรียนตองรายงานผลการปฏบิัติงาน
ตามนโยบายของรัฐตอกระทรวงศึกษาธิการ  แต
ไมไดนําเผยแพรลงในเว็บไซต 

(6) มีการเปดเผยขอมูลแผนงานที่
สําคัญใน website 

    

(7) มีการเปดเผยขอมูลนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใน website 

    

(8) มีการเปดเผยขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานทั้งการเงินและไมใช
การเงินที่สําคัญใน website 

    

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 63 -  

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 20) 
 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment)  เพื่อหาประเด็นสําคัญที่กรรมการควรจะปรับปรุง
แกไขและนําไปสูการดําเนินการแกไขประเด็นสําคัญเหลานั้น  ดังนัน้  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ควรจะสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่  ปญหา/อุปสรรค  ขอสังเกตและขอเสนอแนะตาง ๆ ของคณะกรรมการซึ่ง
การประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงคและหลักเกณฑของการประเมินตนเองที่ระบุไวอยางชัดเจน  การ
ดําเนินการจริงและการใชประโยชนจากผลการประเมินตามวัตถุประสงคที่ระบุไว (น้ําหนกัรอยละ 10) 

 

2.1.1 การใชประโยชนจากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  (น้ําหนักรอยละ 10) 
 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. การนําผลการประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการ
ไปใชประโยชน 

10.00   

(1) มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

  

(2) มีการสรุปผลการประเมินตนเอง
และแจงใหคณะกรรมการ
พิจารณา 

  

(3) มีการเปดเผยผลการประเมิน
ตนเองแกคณะกรรมการในที่
ประชุมอยางเปนทางการ 

  

(4) มีการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการเพิ่มเติม 

  

(5) มีการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการเกีย่วกับผลการ
ประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 ผลการประชุมรวม ฯ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ 
- ครั้งที่ 52/6/2550 วันที่ 19 ก.ย. 50 
- ครั้งที่ 53/7/2550 วันที่ 19 พ.ย. 50 
- ครั้งที่ 54/1/2551 วันที่ 30 ม.ค. 51 
- ครั้งที่ 55/2/2551 วันที่ 19 มี.ค. 51 
- ครั้งที่ 56/3/2551 วันที่ 21 พ.ค. 51
- ครั้งที่ 57/4/2551 วันที่ 27 ก.ค. 51 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 
 โครงการวจิัยประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานขององคการมหาชน 
โดยสถาบันวิจัยและใหคําปรกึษา 
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกีย่วกับ
ประสทิธิภาพการปฏบิัติงานของโรงเรียนในทกุ
ดาน  รวมทั้งการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ฯ   คณะกรรมการบริหาร ฯ จึงได
กําหนดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะ
กรรมการบริหาร ฯ  คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผูปกครองและครู  ผูแทนผูปกครองนักเรียนเกา 
ผูแทนผูปกครองนักเรยีนปจจุบนั  ผูแทนครูและ
เจาหนาที่  ผูแทนนักเรียนเกา  และผูแทนนักเรยีน
ปจจบุัน ทกุป  ขอมูลที่ไดจากการประชุมดังกลาว  
ไดนํามาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ  
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ฯ และการปฏิบตัิงาน
ของโรงเรยีน 

นอกจากน้ัน  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ฯ แตละครั้ง ไดมีการปรกึษาหารือเกี่ยวกับ
ภาระหนาที่ และบทบาทของคณะกรรมการ 
บริหาร ฯ อยูเปนประจํา 

คณะกรรมการบริหาร ฯ ชุดปจจุบัน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ที่มี
ประสบการณสงูมาก  จนทําใหสามารถชี้นํา กาํกับ
ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลได
อยางเต็มประสทิธิภาพ   

โครงการวจิัยประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องคการมหาชน โดยสถาบันวจิัยและใหคําปรกึษา 
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีคะแนนอยูใน
ระดับสูงมาก 
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2.2 การสงเสริมความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกิจขององคการมหาชน  สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ  
และการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น  ซึง่รวมถึงการ
เตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการขององคการมหาชน  ทั้งในสวนของกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง
ใหม  และคณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติหนาที่ตอเนื่อง  ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจากกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ความรูความสามารถของคณะกรรมการตาง ๆ โดยจัดใหมี Introduction Program สําหรับกรรมการทีไ่ดรับ
การแตงต้ังใหม  การเขารับการอบรม  สัมมนา  การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงขององคการมหาชนที่
รับผิดชอบ  ทัง้นี้ การประเมนิจะใหความสําคัญตอสาระของกิจกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระ  
ระยะเวลาของการอบรม  สัมมนา  และความจําเปน หรือประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมนั้น  (น้ําหนัก 
รอยละ 10) 
2.2.1 การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนนุเพื่อเตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการ  สําหรับกรรมใหม  

(น้ําหนักรอยละ 5)  (หากองคการมหาชนไมมีกรรมการใหมในปงบประมาณ 2551  จะไมมีการ
ประเมินในหัวขอดังกลาว  และใหนําน้ําหนกัไปรวมกับขอ 2.2.2) 

 

2.2.2 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการทุกทาน (น้ําหนัก 
รอยละ 10) * 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

1. การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู
ความสามารถของ
คณะกรรมการ 

10.00    

(1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการอบรม 

   

(2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการดูงาน 

   

(3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการสัมมนา 

   

(4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
องคการ 

   

ปงบประมาณ 2551  จุดเนนในการดําเนิน 
งานของโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นคือ  (1) การพัฒนาครู
ใหสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกบัการสอนแบบสบื
เสาะหาความรู (Scientific Inquiry Based 
Learning)  (2) โครงการพฒันาโรงเรยีนใหมี
คุณภาพเทยีบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้น
นําของโลก  (3)  โครงการสงเสรมิการจัดการ
เรียนการสอนหองวิทยาศาสตร  โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  และ (4) โครงการสงเสริม
และพัฒนาอจัฉริยภาพดานคณติศาสตรและ
วิทยาศาสตร สาํหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน   

กิจกรรมเพื่อพฒันาความรูความสามารถ
ของคณะกรรมการบริหาร ฯ ในปงบประมาณ 
2551  จึงเนนในเรื่องดังกลาวขางตน  โดยการ
จัดใหผูแทนคณะกรรมการบริหาร ฯ ไดเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี  

(1) การศึกษาดูงานในโรงเรียน
วิทยาศาสตรชัน้นําในตางประเทศ    
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมม ี รายละเอียดการปฏบิัติงาน / อื่น ๆ 

 
(2) การเขารวมกิจกรรม (ฟงบรรยาย  

พบปะสนทนา และรวมประชุมปฏิบตัิการ) กับผู
ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนวทิยาศาสตรชั้นนําของ
ตางประเทศ ที่ไดเชิญมาเปนทีป่รึกษาประจํา
สาขาวิชาตาง ๆ ของโรงเรยีน 

(3) การไปสังเกตการณการจัดการเรยีน 
การสอนของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย  
รวมถึงการพบปะและสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูบรหิาร  ครู  ผูปกครองของนักเรียน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย    

(4) การเขารวมเปนที่ปรกึษาและกรรมการ
ในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
เสรมิสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การใหผูแทนคณะกรรมการบริหาร ฯ ได
เขารวมกจิกรรมดังกลาว  เปนการนํา
ประสบการณทีไ่ดรับมาขยายผลสูคณะ
กรรมการบริหาร ฯ เพื่อใหสามารถชี้นํา  และ
กํากบัดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สวนหนึ่งของการเขารวมกจิกรรมดังกลาว
ขางตน  ดังรายละเอียดในเอกสารหนา 70-71 

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากคณะกรรมการชุดปจจบัุนจะครบวาระการดํารงตําแหนงในเดือนกรกฎาคม 2552   
ดังนั้น ในปงบประมาณ 2551  จึงยังไมมีคณะกรรมการชุดใหม  น้ําหนักการประเมินในขอ 2.2.1 คือ รอยละ 5  
จึงนํามารวมกับการประเมินในขอ 2.2.2 เปนรอยละ 10 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน ขอ 1.1 การวิเคราะหปจจัยภายนอก และ 1.2 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

 
ต้ังแตมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณใหเปนองคการมหาชน  ในป พ.ศ. 2543  

โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะยาวแลว 3 ฉบับ  ไดแก (1)  แผนปฏิบัติงาน 5 ป  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
พ.ศ. 2545-2549  (2) แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พ.ศ. 2549-2552  และ (3) แผนปฏิบัติงาน 4 ป 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2551-2554   

ทุกป คณะกรรมการบริหาร ฯ กําหนดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครู  ผูแทนผูปกครองนักเรียนปจจุบัน  ผูแทนผูปกครองนักเรียนเกา  ผูแทน
คร-ูเจาหนาที่  ผูแทนนักเรียนเกา  และผูแทนนักเรียนปจจุบัน  เพื่อใหขอมูลยอนกลับเกีย่วกับผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในรอบปที่ผานมาในทุก ๆ ดาน  ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ   เพื่อนําขอมูล
และขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการวางแผนการดําเนินงานประจาํป  และประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป ของ
โรงเรียนดวย   

นอกจากนั้น  ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป แตละครั้ง  คณะกรรมการบริหาร ฯ ยังไดจัดใหมีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับจุดแข็ง  จดุออน  โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) รวมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดวย 

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551-2554  
คณะกรรมการบริหาร ฯ  ไดมอบหมายใหผูแทนคณะกรรมการบริหาร ฯ จํานวน 2 คน รวมจัดทําแผนดังกลาวกับ
โรงเรียนดวย   

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ดังกลาว  ไดใชขอมูลดังตอไปนี้เปนบรรทัดฐาน 
ในการจัดทํา  (1)นโยบายของรัฐตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551   
(2) แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554  (3) เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา  วัตถุประสงคและ
อํานาจหนาที่ของโรงเรียนที่กาํหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543  (4) ผลการ
ประชุมรวม ฯ   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาวขางตน  ตลอดจนผลการวิเคราะห
รายงานการเงินและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน   

สําหรับแผนการปฏิบัติงานประจําป  โรงเรียนไดมอบหมายใหแตละฝาย / สาขาวิชา ของโรงเรียนจัดทํา
ประมาณการงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจําปของทุกป  เสนอคณะกรรมการบริหาร ฯ ใหความเห็นชอบ   

ปงบประมาณ 2551  โรงเรียนไดเสนอใหคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที ่
52/6/2550 เมือ่วันที่ 19 กันยายน 2550   และในการประชุมครั้งที ่55/2/2551 เมื่อวันที ่19 มนีาคม 2551 
คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดจดัใหมีการพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานครึ่งปงบประมาณ และใหนโยบายแก
โรงเรียนวา  แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนแผนที่สามารถปรับปรุงใหเหมาะสมไดตลอดเวลา (rolling plan)  

การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป  โรงเรียนไดใหแตละฝาย / สาขาวิชา จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  
เปาหมายการดําเนินงาน  ประมาณการงบประมาณในแตละไตรมาส  ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตละฝาย / สาขาวิชา ดวย 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานขอ 2.1 และ 2.2  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549 - 2552)  และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2551 - 2554)  
คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงานของโรงเรียนดวย 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจํากัด  ในการจัดทําแผนปฏิบัติ 4 ป ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2551-2554)  พบวาปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน หรอืทําใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมีความเสี่ยงของความนาจะเกิดขั้นและผลกระทบที่โรงเรียนจะตองตระหนักม ี6 ประการ  ดงันี ้

 

รายการ 
ระดับความ
นาจะเกิดขึ้น 

ระดับ
ผลกระทบ 

1. ความเสี่ยงที่จะไดประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหาร ฯ ที่มีประสบการณไมเหมาะสม (คณะกรรมการบรหิาร ฯ ที่มีบทบาทที่
สําคัญมากและมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกนิ 2 วาระ ๆ ละ 4 ป) 

ปานกลาง ปานกลาง 

2. ความเสี่ยงที่จะไดผูอํานวยการโรงเรียนที่มคีณุสมบัติไมเหมาะสม (ผูอํานวยการมี
วาระการดํารงตําแหนงไมเกนิ 2 วาระ ๆ ละ 4 ป) 

ตํ่า สูง 

3. ความเสี่ยงที่จะไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีหนาที่ตัดสินใจหรือกําหนด
นโยบายระดับชาติ 

ตํ่า สูง 

4. ความเสี่ยงที่จะถูกแรงกดดันจากแหลงตาง ๆ ที่จะทําใหโรงเรียนเสียความเปนธรรม
ในการรับนักเรยีน 

ตํ่า สูง 

5. ความเสี่ยงที่จะพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของครูและเจาหนาที่  
ถึงระดับที่จะสามารถเขาใจ  ดูดซับความรู  และทํางานไดดีในระดับนานาชาติ 
(ความสามารถดานภาษาอังกฤษของครูมีความจําเปนมากในการพัฒนาโรงเรียนให
มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก) 

สูง ปานกลาง 

6. ความเสี่ยงในการพัฒนาระบบรองรับนักวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของนักเรียนตามโครงการนี ้ หลงัจากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
เพื่อใหเกิดผลสูงสุดเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 

สูง สูง 

 
ความเสี่ยงทั้ง 6 ประการดังกลาว  สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ 

    
    
สูง ความเสี่ยงขอ 2, 3, 4  ความเสี่ยงขอ 6 

ปานกลาง  ความเสี่ยงขอ 1 ความเสี่ยงขอ 5 
ตํ่า    

 ตํ่า ปานกลาง สูง ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บ 

ระดับความนาจะเกิดขึ้น 
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ความเสี่ยงขอ 1  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  การแตงต้ังคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ครแูละเจาหนาที่ของโรงเรียนเสนอ 1 คน และบุคคลที่ผูปกครองนักเรียนเสนอ
อีก 1 คน  เชื่อวาคณะครูและผูปกครอง  จะสามารถเสนอบุคคลที่เหมาะสมได  สําหรับประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิผูอื่น อีก 2 คน  อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ความเสี่ยงขอ 2  คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดใหความสําคัญของคอนสูง เนื่องจากอยูในชวงระยะเวลาที่

ตองสรรหาผูอาํนวยการคนตอไป  คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดกําหนดเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูอํานวยการไว
อยางชัดเจน  เพื่อใหไดผูที่มีคณุสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนตอไป  นอกจากนั้น  ยังไดวางแผนที่
จะใหผูที่เหมาะสมดังกลาวลวงหนาประมาณ 4-5 เดือน  เพือ่ใหผูที่จะมาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการคนตอไปไดมี
โอกาสศึกษางาน  สามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับตําแหนง  ขณะนี้การสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการคนตอไป
เสร็จสิ้นแลว  ผูที่ไดรับการคดัเลือกจะไดรับเชิญมาเปนที่ปรึกษาของโรงเรียนในชวงระยะเวลากอนรับตําแหนงดังกลาว 

 
ความเสี่ยงขอ 3  ทุกครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลงผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  เชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงบประมาณ  โรงเรียนจะขอเขาพบเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียน  มอบเอกสารตาง ๆ เพื่อเปนขอมูล  
ตลอดจนเชิญมาเย่ียมชมโรงเรียน    

ขณะเดียวกัน โรงเรียนพยายามจัดทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหหนวยงานและสังคมทั่วไปได
เขาใจในภารกิจหนาที่และผลงานของโรงเรยีน  รวมถึงการเผยแพรองคความรูตาง ๆ ของโรงเรียนไปยังสาธารณชนและ
หนวยงานตาง ๆ   

ขณะนี้ ผลงานและภาพลักษณของโรงเรียนเปนที่ยอมรับ  มีโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ เขามาศึกษา
ดูงานที่โรงเรียนเปนจํานวนมาก  อีกทั้ง สพฐ. ไดขอความรวมมือจากโรงเรียนในการสนบัสนุนทางวิชาการแกโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 12 แหง  โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีใกลบาน ที่ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 93 แหง  และสนับสนุนจังหวัดตาง ๆ ในการจัดโครงการสงเสรมิและพัฒนาอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 จังหวัด   จากการใหบริการทาง
วิชาการดังกลาวนี้  จะทําใหหนวยงานตาง ๆ เกิดความเขาใจและเห็นคุณคาในการดําเนินงานของโรงเรียนไดมากขึน้ 

 
ความเสี่ยงขอ 4  คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดยึดหลักการในการรับนักเรยีนตามหลักวิชาการตั้งแต 

เริ่มมาจนถึงปจจุบัน  มาเปนระยะเวลา 8 ป  และไดพยายามชี้แจงบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ถึงความจําเปนของ
กระบวนการรบันักเรียนของโรงเรียนตามหลักวิชาการ  ทําใหขณะนี้ สังคมและหนวยงานตาง ๆ ยอมรับหลักการ 
และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน  จนอาจกลาวไดวา กระบวนการรับนักเรียนเปนวัฒนธรรมขององคกรที ่
ฝงรากลึกแลว 
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ความเสี่ยงขอ 5  คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดมีนโยบายชัดเจนใหโรงเรียนพยายามพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของคร ู โรงเรยีนจึงไดจัดใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษของครูโดยการเชญิวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมาฝกอบรม
ครูในบายวันพธุ (เนื่องจากนกัเรียนสวนใหญไปเรียนวิชารักษาดินแดน  จึงไมมีการเรยีนการสอน) มาโดยตลอด   
ต้ังแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา  โรงเรยีนไดจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําทางวิชาการเพื่อใหมี
ความสามารถถึงระดับที่จะสามารถเขาใจ  ดดูซับความรู  ทํางานไดดีในระดับนานาชาติ  นอกจากนั้น ยังมีโครงการ
สรางครูอนาคตโดยการใชเงินสะสมของโรงเรียนจํานวนหนึ่งสงครไูปศึกษาตอตางประเทศและประสานกับกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อขอทุนใหครไูปศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาเอก  ขณะนี้มีครจูํานวน 6 คน  
ไดรับทุนของโรงเรียน และจํานวน 7 คนไดรบัทุนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปศึกษาตอตางประเทศ   

 
ความเสี่ยงขอ 6  มีกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ฯ หลายคนที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบเพื่อ

รองรับนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  ความเสี่ยงในขอนี ้แมจะมอียูสูงในขณะนี้  แตเชือ่วาใน
อนาคตสังคมและประเทศชาติจะเห็นความสําคัญในดานนี้มากขึ้น 
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กิจกรรมพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2551  
(เอกสารอางอิงประกอบการพิจารณา ขอ 2.2.2) 

 

วันเดือนป ผูเดินทาง กิจกรรม สถานที ่

24-26 ต.ค. 50 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

- ประชุมกลุมผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนําของ
โลก  จัดโดย International Forum of Leading School 
Committee เพ่ือเปนการเปดโลกทัศนและสราง
ความสัมพันธกับโรงเรียนวิทยาศาสตรในตางประเทศ 

The High School Affiliated to 
Renmin University  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13-14 พ.ย. 50 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

- เขารวมกิจกรรม CIE’s 4th International Teachers’ 
Conference จัดโดย University of Cambridge 
International Examinations  เพ่ือประโยชนในการจัดทํา
หลักสูตรของโรงเรียน 

Sheraton Subang, Kuala 
Lumpur ประเทศมาเลเซยี 

  - ศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร  Alam Shah Science School  
ประเทศมาเลเซยี 

7-13 ธ.ค. 50 ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

- ศึกษาดูงานศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ตลอดจนเจรจาขอตกลงในการวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ญี่ปุนกับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประเทศญี่ปุน 
- Nippon Institute of Tecnology 
- Tokyo University of 

Technology 
- Biwa Lake Musuem  

18-23 ม.ค. 51 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 
ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทน สพฐ. 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร  ศูนยวิจยัทาง
วิทยาศาสตร  เพ่ือใหสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดเกิดความ
เขาใจเกีย่วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

- ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

22-29 ก.พ. 51 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

- เจรจาความรวมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ประเทศนิวซแีลนด 
- University of Otago 
- Columba College 
- Otago Boys High School 

21-25 ก.ย. 51 ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตรและศูนยวิจยั ประเทศอิสราเอล 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตร   
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

วันเดือนป ผูรวมกิจกรรม กิจกรรม 

9-10 ม.ค. 51 ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ 
ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

การเยีย่มชมและแลกเปลี่ยนการดาํเนินงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

16-19 มี.ค. 51 ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
รศ.ดร.คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ 
ผูแทน สพฐ. 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

การประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ใหแกผูบริหาร
และครูโรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง จํานวน 666 คน   
ณ โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

7 พ.ค. 51 การปฐมนิเทศนกัเรียนและผูปกครองนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, ตรัง และสตูล  ณ โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

9 พ.ค. 51 การปฐมนิเทศนกัเรียนและผูปกครองนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย, พิษณุโลก และลพบุรี   ณ โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

16 พ.ค. 51 การปฐมนิเทศนกัเรียนและผูปกครองนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทมุธานี  ชลบุรี และเพชรบุรี  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุร ี

17 พ.ค. 51 

ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ผูแทน สพฐ. 
ดร.ธงชัย  ชิวปรชีา 

การปฐมนิเทศนกัเรียนและผูปกครองนักเรียนหองวิทยาศาสตร โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย, บุรีรัมย และมุกดาหาร  ณ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  11  ระดับคุณภาพของแผนปฏิบติังาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมลู :  1.  นางสาวสุภา  นิลพงษ 
                        2.  นางสาวโฉมยงค  พทุธิเสน 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 2103 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2109, 2108 

คําอธิบาย : 
พิจารณาผลจากคุณภาพในกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานขององคการมหาชน โดยแผนปฏิบัติ

งานที่ดีตองเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีสวนรวม โดยยึดหลักการวิเคราะห 
SWOT เพื่อกําหนดเปาประสงค และกลยุทธในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2551  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับคุณภาพของแผนปฏบิัติงาน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ 2551 โรงเรยีนไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนบริหารราชการแผนดิน ในปงบประมาณ 2552 และงบประมาณรายรับรายจายและแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2552 ซึ่งจัดทําโดยคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นมาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน และได
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน  ครแูละเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อใหมกีารสื่อสารทํา
ความเขาใจของแผนทั่วทั้งองคกร 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

หัวขอที่ใชในการประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 

1. กระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติงาน  
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน/คณะทํางานวางแผนในระดับจํานวนครั้ง

ที่เหมาะสม 
1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออนขององคการ 
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน มคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงค 

นโยบาย และพันธกิจขององคกร 
1.4 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของพนักงาน และเปดกวางใหมีการสื่อสารทํา

ความเขาใจของแผนทั่วทั้งองคกร 
1.5 วันที่จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําเร็จ 

1 
 
2 
3 
 
2 
 
2 

รวม 10 

 
 
 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
       

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนกั 

 

 11. ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน 10 5 5.0000 0.5000  

       

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน 
2. จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดของหัวหนาสาขา/ฝาย/กิจกรรม/งาน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน

และแผนงบประมาณรายจายประจําป 
3. จัดทํารางแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณรายจายประจําป 
4. จัดประชุมเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ

รายจายประจําปและตรวจสอบความสมบูรณ 
5. ดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําป ใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียนมากที่สุดและเกิดจากขอเสนอแนะของทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 
6. เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําปตอคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนเพื่อให

ขอคิดและขอเสนอแนะ 
7. เมื่อฝายการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแลว โรงเรียนมอบหมายใหงานแผนงานและ

ประเมินมาตรฐานเปนผูคุมแผนงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดทราบวงเงิน
งบประมาณที่ตนไดรับ รวมถึงสามารถทราบงบประมาณที่ตนใชจายไปและคงเหลอื 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
    บุคลากรของโรงเรียน ใหความรวมมือเปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 11 : 
11.1 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ 258/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย 

โอกาส และขอจํากัด 
11.2 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ 110/2551 เรื่อง คณะทํางานทบทวนแผนปฏิบัติงาน 4 ป ประจําป

งบประมาณ 2549-2552 เพือ่ใหสอดคลองกบัแผนปฏิบัติราชการแผนดิน 4 ป พ.ศ. 2551-2554 
11.3 คําสั่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ 185/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติงาน

และงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

11.4 หนังสือที่ศธ. 55/ว.027 เรือ่ง ขอสงเอกสารงบประมาณรายรับรายจายและแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2552 

11.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
- ครั้งที ่101/8/2551 วันอังคารที่ 3 มถิุนายน 2551 
- ครั้งที ่102/9/2551 วันพุธที่ 17 มิถนุายน 2551 
- ครั้งที ่103/10/2551 วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551 
- ครั้งที ่ 104/11/2551 วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 
- ครั้งที ่105/12/2551 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551 
- ครั้งที ่106/13/2551 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 
- ครั้งที ่107/14/2551 วันอังคารที่ 10 กนัยายน 2551 

11.6 รายงานการประชุมครูและเจาหนาที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
- ครั้งที ่88/6/2551 วันอังคารที ่1 กรกฎาคม 2551 
- ครั้งที ่89/7/2551 วันทีพุ่ธที่ 13 สิงหาคม 2551 
- ครั้งที ่90/8/2551 วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 

11.7 แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
11.8 งบประมาณรายรับรายจายและแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2552 โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
 

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  12    จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที ่
                     ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวธวชินี  โรจนาว ี

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

คําอธิบาย : 
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญทีจ่ะทําใหองคกรดําเนนิงานไปสูเปาหมาย และอุดมการณได   โรงเรยีนไดให

ความสําคญักับการพฒันาบคุลากรอยางตอเนือ่งในหลายรูปแบบ  ผลงานอยางหนึ่งทีเ่ปนภาพสะทอนของผลสําเรจ็ใน
การพฒันาบคุลากร คอืจํานวนผลงานทางวิชาการที่บคุลากรไดรวมกนัสรรสรางและเผยแพรจนไดรับการตพีิมพใน
วารสารวิชาการ หรอื ไดรบัการนําเสนอในที่ประชมุวิชาการทัง้ในระดบัประเทศและระดับนานาชาต ิ 

โรงเรียนมนีโยบายมุงมั่นที่จะสงเสริมใหครูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ   จํานวนผลงานทางวิชาการของ
ครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ถือเปนผลสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
และที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2551  มีจํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ใน
ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 12  เรื่อง  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 6 เรื่อง 

 2 คะแนน   เมือ่มีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 7 เรื่อง 

 3 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 8 เรื่อง 

 4 คะแนน  เมือ่มีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 9 เรื่อง 

 5 คะแนน   เมื่อมีผลงานทางวิชาการของครทูี่ไดรบัการตีพมิพในวารสารวิชาการและที่ไดเสนอ 
               ในที่ประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ  
               จํานวน 10 เรื่อง 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
โรงเรียนไดจัดประชุมชี้แจงครูและเจาหนาทีใ่หเห็นความสําคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ได

จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งสนับสนนุใหครูทําผลงานทางวิชาการ  นอกจากนั้นยังมนีโยบายที่จะใหรางวัลเปน
แรงจงูใจแกผูทีม่ีผลงานทางวิชาการ โดยการใหโอกาสไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ นอกเหนือจากการใชผลงาน
ดังกลาว เพื่อการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบของโรงเรียน  

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

โรงเรียนมนีโยบายและทรัพยากรที่เหมาะสม และพอเพียงในระดับหนึ่งที่จะสงเสริมใหครูผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

            การผลิตผลงานทางวิชาการ ยังไมเปนวัฒนธรรมขององคกรโดยเฉพาะองคกรที่เปนโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 12 : 

12.1 จํานวนผลงานของครูที่ไดนําเสนอในที่ประชมุวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่จัดโดย
หนวยงานตาง ๆ 

12.2 หนังสือเชิญ/เอกสารที่ครูนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

12.  จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ 
       ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและ 
       ที่ไดเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับ 
       นานาชาตทิี่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ 

5 12 5.0000 0.2500 
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