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คํานํา 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินผลองคการมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารกับ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ และระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณกบัผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้น 

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : 
SAR) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52) ประจําปงบประมาณ 2552 เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัตงิานดังกลาว 
โรงเรียนจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีขึน้  โดยใชหลกัเกณฑและวธิีการที่ไดกําหนดไวใน
คํารับรอง  และที่เสนอแนะเพิ่มเติมโดยสาํนักงาน ก.พ.ร. เปนบรรทัดฐานในการจัดทํา  
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ 2552 
ประกอบดวย มิติตาง ๆ 4 ดาน รวม 12 ตัวชี้วัด  มีนํ้าหนักการประเมินของแตละมิติ ดังน้ี 
 

มิติ จํานวนตวัชีว้ดั นํ้าหนัก (%) 
1. ดานประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน 7 60 
2. ดานประสิทธภิาพการใหบริการ 1 10 
3. ดานประสิทธภิาพของการปฏิบตัิงาน 1 10 
4. ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 3 20 

รวม 12 100 
 

 ขอมูลและหลกัฐานอางอิงของผลการดําเนินงานของแตละตวัชีว้ัด  สวนใหญอยูในรูปของ
เอกสาร และมีจํานวนมาก  ไมเหมาะสมที่จะนํามาเย็บเปนเลมรวมกบัรายงานฉบบัน้ี  หลักฐานอางอิง
ดังกลาว โรงเรียนไดจัดแยกไวตางหาก พรอมที่จะใหผูสนใจไดศึกษาคนควาตลอดเวลา 
 โรงเรียนหวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนทั้งในสวนที่โรงเรียนจะ
นํามาพัฒนาและปรบัปรุงงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนประโยชนสําหรับองคกรและ
คณะบุคคลภายนอกที่จะใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
               ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 
       ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
         30  กันยายน  2552 



คํานํา ก

สวนที่ 1     รายละเอียดเก่ียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 1

สวนที่ 2     ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน) 4

              (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สวนที่ 3    รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

1.1.1 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร 6

และเทคโนโลยีแหงประเทศ (วทท.) และหรือประชุมวิชาการระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

1.1.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 9

1.1.3 จํานวนโครงงานของนักเรียนท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 12

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน

1.2.1 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 16

 ใน 5 สาขาวิชาท่ีดําเนินงานโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนท่ีเขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน

ท่ัวประเทศ

1.2.2 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 19

 ใน 5 สาขาวิชาท่ีดําเนินงานโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนท่ีเขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน

ท่ัวประเทศ

1.2.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประทศไทยเขารวมแขงขัน 22

โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชา ท้ังท่ีดําเนินการโดยสสวท. 5 สาขาวิชา

และสอวน. 1 สาขาวิชา

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

1.3.1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีท่ีเปนทุน 25

เลาเรียนหลวงและจัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแขงขันท่ัวไปโดยหนวยงานอ่ืน

1.3.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ 28

ปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ

1.3.3 รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรี 31

ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4.1 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33

1.4.2 รอยละของนักเรียนท่ีศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 35

สารบัญ
หนา



ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัย 37

ของรัฐในประเทศไทย

ตัวชี้วัดท่ี 1.6 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง 39

และโรงเรียนเครือขายเปาหมาย

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 รอยละของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขาย 42

เปาหมายตอการใหบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 45

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 49

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 52

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 72

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ระดับความสําเร็จในการสงเสริม และนํากระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based learning) 76

มาใชในการเรียนการสอน  
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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 
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4.  อุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ : พัฒนาหลอ
หลอมนักเรียนของโรงเรียนให  

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเปนผูนํา 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง
ทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัย นักประดิษฐ นักคิดคนและ
นักพัฒนาที่ดี ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

4. รักการเรียนรู  รักการอาน  รักการเขียน  รักการคนควาอยางเปนระบบ  มีความรอบรูและ
สามารถบูรณาการความรูได 

5. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 

6. มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ 
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถิ่น เปนพลเมืองดียึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและ
ธรรมชาติ 

8. มีจิตมุงสรางสิ่งที่ดีงามใหแกครอบครัวและสังคม มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสังคม
ตองการตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มี
ความสามารถระดับชั้นนําของโลก  ที่มีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและ
ธรรมชาติ นักเรียนของโรงเรยีนนี้ไมนอยกวารอยละ 70 มศัีกยภาพในการศึกษาถึงระดับหลังปรญิญาเอก 

 
 

5.  วิสัยทัศน  
 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  นาํรองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก  มีจิตวิญญาณของความเปนนกัวิจัยและนักประดิษฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  
มีคุณธรรม  จรยิธรรม  รักการเรียนรู  มีความเปนไทย  มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อน
รวมโลกและธรรมชาติ       
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                                                                                                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

6.  พันธกิจ 
1.  พัฒนาตนแบบ และนํารองดําเนินการสรรหานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ปละ 240 คน 
2. นํารองการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรบัผูมีความสามารถดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรยีนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 
3. ดําเนินการและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหนักเรียนมีจิตวิญญาณของความเปนนกัวิจัยและ 

นักประดิษฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักการเรียนรู  มีความเปนไทย   
มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 

4. พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรกับโรงเรียนหรือหนวยงานอืน่ 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงาน  
ชวง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ณ 30 ก.ย.52

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (60)

1.1 (10)

1.1.1 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อรวมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือประชุม
วิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 5 6 7 8 9 14.00 5.0000 0.2000

1.1.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไป
รวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

โครงงาน 3 19 20 21 22 23 23.00 5.0000 0.1500

1.1.3 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

โครงงาน 3 34 42 50 58 66 72.00 5.0000 0.1500

1.2 (9)

1.2.1 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ใน  
5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับ
นักเรียนที่เขาคาย 1 จาก ทุกโรงเรียนทั่วไป

รอยละ 2 18.82 19.82 20.82 22.91 25.00 26.19 5.0000 0.1000

1.2.2 รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ใน  
5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับ
นักเรียนที่เขาคาย 2 จาก ทุกโรงเรียนทั่วไป

รอยละ 3 23.42 24.42 25.42 26.21 27.00 26.28 4.0886 0.1227

1.2.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติใน  6 สาขาวิชาทั้งที่
ดําเนินการโดย  สสวท.  5 สาขาวิชา และสอวน. 
1  สาขาวิชา

คน 4 5 6 7 8 9 9.00 5.0000 0.2000

1.3 (10)

1.3.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศ
ในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการ
สอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น

คน 4 16 22 28 34 37 34.00 4.0000 0.1600

1.3.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอใน
ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ

คน 3 33 35 37 39 41 15.00 1.0000 0.0300

1.3.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยช้ันนํา 50 ลําดับแรกของโลก

รอยละ 3 3.58 4.32 5.06 5.80 6.54 5.49 3.5811 0.1074

5

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 4 -

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

หนวยวัด
น้ําหนัก 

(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

42

ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

31
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน

ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ณ 30 ก.ย.52

1.4 (11)

1.4.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รอยละ 6 92.39 93.39 94.39 95.39 96.39 94.07 2.6800 0.1608

1.4.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

รอยละ 5 21.25 21.48 21.71 21.94 22.17 18.22 1.0000 0.0500

1.5 รอยละ 7 40.91 42.58 44.25 45.92 47.59 45.11 3.5150 0.2461

1.6 รอยละ 6 65 70 75 80 85 86.67 5.0000 0.3000

1.7 รอยละ 7 65 70 75 80 85 81.25 4.2500 0.2975

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (10)

2.1 ระดับ 6 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.3000

ระดับ 4 1 2 3 4 5 *

(10)

3.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000

(20)

4.1 ระดับ 10 1 2 3 4 5 *

4.2 ระดับ 5 1  - 3  - 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500

4.3 ระดับ 5 1  - 3  - 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500

นํ้าหนักรวม 100 3.5745
นํ้าหนักไมรวมตัวชี้วัดท่ี2.1,4.1 86 4.1563

ผลคะแนน ณ  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 5.0000
หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง

คาคะแนนเต็ม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) - 5 -

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

1

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม และนํากระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry-based learning) มาใชในการ
เรียนการสอน

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาวิธีการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

หนวยวัด

   คาคะแนนที่ได

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

2 3
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการ

5

ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

น้ําหนัก 

(รอยละ)

รอยละความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยและโรงเรียนเครือขายเปาหมายตอการใช
บริการศูนยส่ือของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

4

คาคะแนนท่ีได

ชวง 12 เดือน (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ผลการดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียน
สะสมมากกวา 3.50 ข้ึนไป ในมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ประเทศไทย

รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และโรงเรียนเครือขาย
เปาหมาย

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรายตัวชี้วัด 

 (ตัวชี้วัดที่ 1.1-4.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
1.1.1  จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่รวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและ 

                           เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7244 โทรศัพท : 0-2849-7238 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน  

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

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ
จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลัน่กรองเพือ่รวมแสดงในงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรอืประชมุวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
       ในปงบประมาณ 2552 มีโครงงานของนักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการตาง ๆ รวมทั้งหมด จํานวน 14 โครงงาน ดังนี ้

- การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 จํานวน 2 โครงงาน 

- การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 4 ณ หองมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 จํานวน 2 โครงงาน 

- การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ณ เดอะ ไทด   
รีสอรท จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 จํานวน 10 โครงงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                               วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ 
                               ระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 5 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 6 โครงงาน 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 7 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุม 

                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 8 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชมุ 

                    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทท.) หรอืที่ประชุมวิชาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 9 โครงงาน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลงานของที่ประชุมวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานใหเขารวมนําเสนอ 
3. นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาติดตอและประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการ เพือ่ปรับและแกไข 

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ พิจารณาผลงาน 
4. เขารวมประชุมวิชาการตามกําหนดการ 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
    มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในระยะการเดินทางที่นักเรยีนของโรงเรียน 

จะไป ขอคําปรกึษาและขอใชเครื่องมอือุปกรณในการทําโครงงานและยินดีใหการสนับสนุนในการทําโครงงาน 
ของนักเรียนของโรงเรียน 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.1.1 จํานวนโครงงานทีผ่านคณะกรรมการ 
        กลัน่กรองเพื่อรวมแสดงในงาน 
        ประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
        แหงประเทศไทย (วทท.) หรือ 
        ประชุมวิชาการระดับประเทศและ 
        ระดับนานาชาติ 

4 14 5.0000 0.2000 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางแนน ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน  

หรือมผีลตอนกัเรียนทางดานอื่น ๆ มากนกั 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครัง้ไมมีความถนดัพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึง่มีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.1 :  

1.1.1.1 รายชื่อโครงงานที่ไดรับการคดัเลือกใหไปนาํเสนอ ณ ที่ประชุมวิชาการ ในปงบประมาณ 2552 
1.1.1.2 รวมบทคัดยอของนักเรียนที่เขารวมนําเสนอโครงงาน ณ ทีป่ระชุมวิชาการระดับประเทศและ

นานาชาติ 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   
1.1.2  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7244 โทรศัพท : 0-2849-7238 

คําอธิบาย : 
การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน   

เปนการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรูและหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร นอกเหนือจาก
การจัดใหนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนของโรงเรียน ไดเสนอผลการทําโครงงานของตนเองในชวงเดือน
มกราคมของทกุ ๆ ป  โดยเชญินักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารวมชมและซักถามดวยแลว   โรงเรียนยังมนีโยบายที่จะ
คัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปเสนอผลงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและ
โลกทัศนของนกัเรียน  สรางความภูมิใจและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง   

ตัวบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งทีแ่สดงถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรคือ
จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 ในปงบประมาณ 2552  โรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 23 โครงงาน  ดังนี ้

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ The Research Education Congress. Raffles Institute, 
Singapore ระหวางวันที่ 3-4 ตุลาคม 2551 จํานวน 2 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ International Student Science Fair 2008, Ritsumeikan 
High School, Japan ระหวางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2551 จํานวน 3 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Azerbaijan ระหวางวันที่ 1-5 เมษายน 2552 จํานวน 
 1 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ 24th Yunnan Adolescents Science and Technology 
Invention Contest China, ระหวางวันที่ 7-16 เมษายน 2552 จํานวน 4 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ  Nation University of Singapore High School of 
Mathematics and Science, Singapore ระหวางวันที่ 20-27 เมษายน 2552 จํานวน 1 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ Yishun Junior College, Singapore ระหวาง วันที่ 20-29 
เมษายน 2552 จํานวน 2 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ Ruffles Institution, Singapore ระหวางวันที่ 20-29 เมษายน 
2552 จํานวน 2 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ XIX Annual “Sakharov’ Readings, Russia, ระหวางวันที่    
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4-7 พฤษภาคม 2552 จํานวน 2 โครงงาน 
- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ International Student Fair 2009 (ISSF2009), Singapore 

ระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 จํานวน 1 โครงงาน 
            -   นาํเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Singapore International Science Challenge : SISC,  
                Singapore, ระหวางวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2552 จํานวน 2 โครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชมุวิชาการ Australia Science and Mathematics School International 
Science Fair 2009, Australia ระหวางวันที่ 21-22 มิถนุายน 2552 จํานวน 3 โครงงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               19 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               20 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               21 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               22 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
               23 โครงงาน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ฝายวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามขาวและประสานกับโรงเรียน

เครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและสืบคนขอมูลขาวสารการ
ประชุมวิชาการจากเครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่เสนอโรงเรียนพิจารณา 

2. โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมเพื่อไปนําเสนอ 
3. ประสานผูปกครองนักเรียนเกีย่วกับการเดินทางไปตางประเทศของนักเรียน 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.1.2 จํานวนโครงงานของนกัเรียนที ่
      ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานใน 
      ระดับนานาชาติ 

3 23 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะนําเสนอโครงงานไดเปนอยางดี 
2. ผูปกครองสวนหนึ่งใหการสนบัสนุนนักเรียนในการเดินทางไปตางประเทศ 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงกันไว 

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

ปรับวิธีการทํางาน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.2 : 

1.1.2.1  รายชือ่โครงงานของนักเรียนที่ไดรบัคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
           ปงบประมาณ  2552 
1.1.2.2 รายงานของครแูละนักเรียนทีไ่ดเดินทางไปรวมเสนอโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลอืก 

ไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1  ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
1.1.3  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ ผูจัดเก็บขอมลู : นายสรชัย  แซลิ่ม 

โทรศัพท :  0-2849-7244 โทรศัพท : 0-2849-7238 

คําอธิบาย : 
โครงงานเปนงานวิจัยในระดับนักเรียน  มีจุดมุงหมายใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรูโดย

ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการต้ังปญหาและวางแผนที่จะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรู 
ระยะเวลา อุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรือในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือศูนยวิจัยที่ใหความรวมมือ และทุน
สนับสนุนที่ทางโรงเรียนต้ังงบประมาณไวจํานวนหนึ่ง ทางโรงเรียนไดมีการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนนําเสนอ
เคาโครงงานไปยังหนวยงานภายนอก อาทิเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร (YSC) โครงการการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัยนํามาใชในการ
พัฒนางานวิจัยของนักเรียน โดยใหเขียนขอเสนอโครงงานเขาไปขอรับเงินทุนกับแหลงทุน จากนั้นเจาของโครงการ
จะทําการประเมินคุณภาพของขอเสนอโครงงาน  หากมีคุณภาพ มีประโยชน สามารถทําไดจริงก็จะทําการ
สนับสนุนเงินทุน บางโครงการหากนักเรียนมีปญหาในการทําโครงงานทางโครงการจะจัดอาจารยที่ปรึกษาพิเศษ
เพิ่มเติมใหดวย  

ดังนั้นหากโรงเรียนไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกนับวาเปนการเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ
ของโครงงาน นอกจากนี้ยังมผีลทําใหนักเรยีนเล็งเหน็ถงึความสําคัญในการเขียนเคาโครงโครงงานและการทํางาน
วิจัยที่ดี และเปนอีกหนึ่งชองทางในการฝกใหนักเรียนเรียนรูวิธีการขอทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยของนกัเรียนใน
อนาคต 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2552 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรบัทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก จํานวน 
72 ทุน ดังนี ้

- โครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นพืน้ทีภ่าคกลาง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว.) จํานวน 4 ทุน 

- โครงการยุววิจัยไมผล สํานักประสานงานชุดโครงการยุววิจัยไมผล สกว. คณะเกษตรกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 
จํานวน 4 ทุน 

- โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักประสานงานชุดโครงการวจิัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร จํานวน 7 ทุน 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

- โครงการแขงขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (Nation Software Contest :  
NSC 2010) จํานวน 7 ทุน 

- โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition 2010 : 
YSC 2010) จํานวน 38 ทุน 

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)  
ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 12 ทุน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               34 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมือ่มีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               42 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               50 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมือ่มีจาํนวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               58 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรยีนที่ไดรับที่ไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก  
               66 โครงงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการทําโครงงาน  แหลงและวิธีการขอทุนสนับสนุนการทํา

โครงงานและการหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน  
2. จัดเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนมาบรรยาย  รวมถึงจัดใหนกัเรียนไดไปเยีย่มชมศูนยวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย เพื่อใหไดมีแนวคิดในการทําวิจัยและคนพบความสนใจของ
ตนเอง ตลอดจนทําความรูจักกับนักวิจัยในดานตาง ๆ 

3. ติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเปนที่ปรกึษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน และใหนักเรยีนไดใชเครือ่งมือและหองปฏิบัติการในการทําโครงงาน 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.1.3  จํานวนโครงงานของนกัเรียนที ่
         ไดรับทนุสนับสนนุจากหนวยงาน 
         ภายนอก 

3 72 5.0000 0.1500 
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         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

4. ดูแลและกํากับใหนักเรียนทําโครงงานใหเสรจ็สิ้นและเปนไปตามแผนดําเนินการที่คณะกรรมการสงเสริม
การทําโครงงานกําหนดไว  

5. เมื่อนักเรียนทาํโครงงานเสรจ็สิ้นแลว นักเรยีนตองทําการนําเสนอผลงานของตนเองตอสาธารณะชนทั้ง
ภาคบรรยายและโปสเตอร 

6. คณะกรรมการสงเสริมการทําโครงงานจัดเตรียมความพรอมในการนําเสนอผลงานคือจัดเตรียม
กําหนดการนําเสนอผลงาน ตารางการนําเสนอผลงานและรวบรวมบทคัดยอ  

7. ติดตอและประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินผลคุณภาพของโครงงาน  
8. รวบรวม และประมวลผลการประเมินผลโครงงานจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. มีหนวยงานหลายหนวยงานที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการใหทุนสนับสนุนการทําโครงงานของนกัเรยีนโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหนักวิจัยหรืออาจารยเปนที่ปรึกษาพิเศษในการทําโครงงาน
ของนักเรียนตลอดจนการอนุญาตใหนักเรียนไดใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําโครงงานเปนพิเศษดวย 

2. มีคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ จํานวนมากที่อยูในรัศมีที่นักเรียนของโรงเรียนจะไปขอ
คําปรึกษาและขอใชเครือ่งมืออุปกรณในการทําโครงงาน 

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

เตรียมทหาร, โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาและ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มาเปนคณะกรรมการในการประเมินผลการทําโครงงานของ
นักเรียน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมคอนขางมาก ทําใหมีเวลาในการทําโครงงานคอนขางจํากัด  
2. การทําโครงงานของนักเรียนยังไมมีผลตอการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน หรือ

มีผลตอนักเรียนทางดานอื่น ๆ มากนัก 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงจํานวนจํากัด บางครัง้ไมมีความถนดัพอที่จะให

คําปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน ซึง่มีความสนใจที่หลากหลาย 
4. อาจารยในคณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยในศูนยวิจัย มีภารกิจของตนเองที่คอนขางมากอยูแลว 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.1.3 :  
1.1.3.1 รายชื่อโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก ประจําป 

งบประมาณ 2552 
1.1.3.2 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทนุสนับสนุนจากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิน่พื้นที่ภาคกลาง 
1.1.3.3 รายชื่อโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิจัยไมผล สํานักประสานงานชุดโครงการยุววิจัยไมผล 

สกว.คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การทําวิจัย (สกว.) 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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                                                                                                           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)               -15- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

1.1.3.4 รายชื่อโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิจัยยางพารา สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” 

1.1.3.5 รายชื่อโครงงานที่ไดรับทนุสนับสนุนจากโครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย   

1.1.3.6 รายชื่อโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young 
Scientist Competition 20010 : YSC 2010) 

1.1.3.7 โครงงานและนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ประจําป พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 

              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -16- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 
                 1.2.1  รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1  
                          ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนกัเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
                          ทั่วประเทศ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  พรจําเรญิ ผูจัดเก็บขอมลู : 1.นายสาโรจน  บญุเส็ง 

                      2. นางสาวสิริหทัย ศรขีวัญใจ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4227 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ  4227, 4232 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟสิกส  หรือคอมพิวเตอร  
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึ้งจริงจัง    

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ  2552 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุก
โรงเรียนทั่วประเทศ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2552  มีนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ใน 
5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 56 คน 
จากนักเรียนทัง้หมด 210  คดิเปนรอยละ 26.67 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ  คิดเปนรอยละ 18.82   

 2  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ  คิดเปนรอยละ 19.82  
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              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -17- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)           รอบ 12 เดือน 

 3  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ  คิดเปนรอยละ 20.82 

  4  คะแนน  เมื่อมีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ  คิดเปนรอยละ 22.91 

 5  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 1 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ  คิดเปนรอยละ 25.00 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 

 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขา
รวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากทีค่รูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรยีนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทาํใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.2.1  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที ่
        ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก  
        วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย 
        สสวท.  

2 26.67 5.0000 0.1000 
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          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)           รอบ 12 เดือน 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมัน่และใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิด
ความเครียด  

2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  
ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลมิปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัยเปน
สวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนทั่วไปทีม่ีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมี
นอยมาก จําเปนตองพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึน้ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2.1 : 
1.2.1.1 ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 14/2552 เรือ่งผลการคัดเลอืกนักเรียนที่มสีิทธิเขาคายโอลิมปก 

                     วิชาการที่ สสวท. ใน 5 วิชา 
1.2.1.2 ประกาศมูลนิธิ สวอน. ที่ 20/2552 เรือ่งผลการคัดเลอืกนักเรียน สอวน. รอบพิเศษวิชา 

                     ชีววิทยา ที่มีสิทธิ์เขาคายโอลิมปกวิชาการที่ สสวท. 
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          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน 
                 1.2.2  รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
                          ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนกัเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
                          ทั่วประเทศ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  พรจําเรญิ ผูจัดเก็บขอมลู : 1.นายสาโรจน  บญุเส็ง 

                      2. นางสาวสิริหทัย ศรขีวัญใจ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4227 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ  4227, 4232 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน  เปนโครงการทีโ่รงเรียนจัดใหกบันักเรียนที่มีความรัก ความ

สนใจและความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร หรือเคมี  หรือชวีวิทยา  หรอืฟสิกส  หรอืคอมพิวเตอร   
ที่ตองการศึกษาเฉพาะทางอยางลึกซึง้จริงจงั    

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของจาํนวนนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลอืกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุก
โรงเรียนทั่วประเทศ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ 2552 นักเรยีนของโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ใน 5 
สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 36 คน เมือ่เทยีบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 26.28 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ คิดเปนรอยละ 23.42 

  2  คะแนน  เมื่อมีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

               ทัว่ประเทศ คิดเปนรอยละ 24.42  
 3  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  

               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ คิดเปนรอยละ 25.42 

 4  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ คิดเปนรอยละ 26.21 

 5  คะแนน  เมือ่มีจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2  
               ใน 5 สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท. เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียน 
               ทัว่ประเทศ คิดเปนรอยละ 27.00 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขา
รวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.2.2  รอยละของจํานวนนักเรียนของ 
         โรงเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขา 
         คายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ใน 5  
         สาขาวิชาที่ดําเนินการโดย สสวท.  
         เทียบกบันักเรียนที่เขาคาย 2 จาก 
         ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

3 26.28 4.0886 0.1227 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

          รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากทีค่รูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรยีนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทาํใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไม
มีขอจํากัดเรื่องเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมัน่และใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียน

เกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  

ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 
3. การดําเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลมิปกวิชาการขณะนี้ตองใชอาจารยระดับ

มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ ครูอาจารยระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถ 
เขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมีนอยมาก จําเปนตองพัฒนาคร ูตลอดจนสงเสริม และจูงใจ ใหเขารวม
กิจกรรมนี้ใหมากขึ้น 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2.2 : 
1.2.2.1 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ  เรือ่งผลการคัดเลือกนักเรียนเขาอบรมคัดเลือกครั้งที่ 
2 ประจําปพุทธศักราช 2552 วิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร ฟสิกส และเคมี 

1.2.2.2 หนังสือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ ศธ 5408.2/ว620 เรื่องการ
อบรมคัดเลือก ครั้งที ่2 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2552 วิชาชีววิทยา 

1.2.2.3 รายชื่อเพิ่มเติม ผูแทนประเทศไทยป 2551 ที่ไดสิทธิเขาคาย 2 เพิ่มเติม 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการ ของโรงเรียน 
                 1.2.3  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขัน 
                          โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชา ทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชา 
                          และสอวน. 1 สาขาวิชา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุนทร  พรจําเรญิ ผูจัดเก็บขอมลู : 1.นายสาโรจน  บญุเส็ง 

                      2. นางสาวสิริหทัย ศรขีวัญใจ 
โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 4227 โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ  4227, 4232 

คําอธิบาย : 
โครงการโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ เปนโครงการประจําปที่คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัในระดับนานาชาติ  ผูที่ไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขนัดังกลาวถือไดวาเปนผูมีความสามารถสูงเยี่ยมทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  ทุกคนจะไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถงึระดับหลังปรญิญาเอก  เพือ่
กลับมาเปนกําลังหลักระดับแนวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติตอไป   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสนับสนุนนักเรยีนของโรงเรียนใหเขารวมในโครงการนี้มาโดยตลอด และ
ถือวาการที่นักเรียนของโรงเรยีนไดเปนผูแทนประเทศเขารวมแขงขนัโอลมิปกวิชาการระดับนานาชาติเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานอยางหนึ่งของโรงเรียน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชา ทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 
สาขาวิชาและสอวน. 1 สาขาวิชา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปงบประมาณ  2552 โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสนบัสนุนใหนักเรยีนเขารวมโครงการโอลิมปก
วิชาการ ปรากฏวามีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดรับการคดัเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขนัโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 9 คน 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 5 คน    
 2  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 6 คน  
 3  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 7 คน   
 4  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 8 คน   
 5  คะแนน  เมือ่มีนักเรียนของโรงเรียนไดรบัการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 9 คน   

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 

              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -23- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ  ตลอดจนวิธีการเขารวม

โครงการโอลิมปกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนธิิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร (สอวน.) และโครงการโอลิมปกวิชาการของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเขา
รวมโครงการพรอมจัดคายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถตลอดจนใหคําแนะนําประสานงานนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี ในการที่ชวยเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ หลังจากที่ครูในแตละสาขาวิชาตาง ๆ ได
จัดการอบรมใหกับนักเรียนไปแลว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูในหอพัก  จึงทําใหสะดวกในการจัดการอบรม ทําใหไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา 

4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุงมั่นและใหความสนใจและผูปกครองใหการสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตีอนักเรียนที่เปนตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิด
ความเครียด  

2. สังคมไทยในภาพรวมยังใหความสําคัญและการสนับสนุนกจิกรรมแขงขนัทางวิชาการนี้  
ไมมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมดานกีฬาและดนตรี 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

1.2.3  จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที ่
         ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทน 
         ประเทศไทยเขารวมแขงขัน 
         โอลิมปกวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
         ใน 6 สาขาวิชา ทั้งที่ดําเนินการ 
         โดย สสวท. 5 สาขาวิชาและ 
         สอวน. 1 สาขาวิชา 

4 9 5.0000 0.2000 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 

              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  -24- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

3. การดําเนนิงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปกวิชาการขณะนี้ยังตองใชอาจารยระดับมหาวิทยาลัยเปน
สวนใหญ ครอูาจารยระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดยังมนีอย
มาก จําเปนตองพัฒนาคร ูตลอดจนสงเสริม และจงูใจ ใหเขารวมกิจกรรมนีม้ากขึน้ 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.2.3 : 
1.2.3.1 ประกาศ คณะอนุกรรมการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ  เรื่อง ผลการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณติศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2552 

 
 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

                                                                                                      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  - 25 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
1.3.1  จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทุนเลาเรียนหลวง 

                          และที่จัดสอบโดย ก.พ. หรอืการสอบแขงขนัทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ในที่นีห้มายถงึทุนที่ใหนักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ไปศึกษาตอ

ตางประเทศตั้งแตระดับปรญิญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน(ก.พ.) หรือที่จัดสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีนโยบายสงเสรมิสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแขงขนัเพื่อรบั
การคัดเลือกรบัทุนไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ  เพือ่กลับมาเปนนกัวิชาการ  นักวิจัย  
นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหกับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
นักเรียนของโรงเรียนเขาสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรี 
ถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่
เปนทุนเลาเรียนหลวงและที่จัดสอบโดย ก.พ. หรอืการสอบแขงขนัทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2552  มนีักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับทนุศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญา
ตรีที่เปนทุนเลาเรียนหลวงและที่จัดสอบโดย ก.พ.ร. หรือการสอบแขงขนัทั่วไปโดยหนวยงานอื่น จํานวน 34 คน  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง 
                และที่จัดสอบโดยก.พ. หรอืการสอบแขงขันทัว่ไปโดยหนวยงานอื่น เปน 16 คน              

 2 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง 
                และที่จัดสอบโดยก.พ. หรอืการสอบแขงขันทัว่ไปโดยหนวยงานอื่น เปน 22 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง 
                และที่จัดสอบโดยก.พ. หรอืการสอบแขงขันทัว่ไปโดยหนวยงานอื่น เปน 28 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง 
                และที่จัดสอบโดยก.พ. หรอืการสอบแขงขันทัว่ไปโดยหนวยงานอื่น เปน 34 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทนุเลาเรียนหลวง 
                และที่จัดสอบโดยก.พ. หรอืการสอบแขงขันทัว่ไปโดยหนวยงานอื่น เปน 37 คน 
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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 : 
1. การเตรียมพรอมในดานภาษาและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทนุไปศึกษาตอตางประเทศที่ 

โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน  ยงัมีชองวางที่จะตองพัฒนาตอไป 
2. การใหทุนจากแหลงทนุตาง ๆ ไมสม่ําเสมอ ซึ่งในปการศึกษา 2551 บริษัทวิทยุการบินแหง 

ประเทศไทย จํากัด  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร  สํานักงาน
โทรคมนาคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย งดการใหทุนแกนักเรียน จํานวน 8 ทุน 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนทีไ่ด 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.3.1  จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทุนศึกษาตอ 
         ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที ่
        เปนทนุเลาเรียนหลวงและที่จัด 
         สอบโดยก.พ. หรือการสอบแขงขัน 
         ทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 
 

4 34 4.0000 0.1600 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เงื่อนไข : 
เปนตัวชี้วัดตอเนื่องและไดเคยกําหนดเงื่อนไขตามคํารับรองฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของตัวชี้วัดนี้ 

ดังนี้คือ หากจาํนวนทุนศึกษาตอตางประเทศดานวิทยาศาสตรพื้นฐานทีร่องรับมีจํานวนลดลงกวาผลงานเดิมในอดีต
ใหโรงเรียนขอปรับเกณฑการใหคะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจาฯ อกีครั้ง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมได
ระบุเงื่อนไขนีไ้วในคํารับรองฯ แตอยางไรก็ตามหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้นและสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในป
นี้อยางมีนัยสําคัญ ขอใหโรงเรียนทําหนังสือแจงอยางเปนทางการถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอปรับเกณฑการให
คะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจาฯ โดยสงมาพรอมกับการสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานขององคการมหาชน รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.1 : 

1.3.1 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทนุศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่เปนทุนเลาเรียนหลวง และที่
จัดสอบโดย ก.พ.ร. หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
1.3.2  จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ 

                           ปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
ทุนการศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในที่นีห้มายถงึทุนที่นักเรียนโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณไดรับจากสถานศึกษาหรือหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
การแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2552 มีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทนุตางๆ  จํานวน 15 คน  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 33 คน 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 35 คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 37 คน 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 39 คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีไ่ดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ เปน 41 คน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.3.2  จํานวนนักเรียนที่ไดรบัทุนเขาศึกษาตอใน 
         ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 
         ระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตาง ๆ 

3 15   1.0000 0.0300 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

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 
4. การใหทุนจากแหลงทนุตาง ๆ ไมสม่ําเสมอ ซึ่งในปการศึกษา 2551 สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยแีหงชาติ(สวทช.) งดการใหทนุแกนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรศึกษาตอคณะ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมจํานวน 10 ทนุ 

เงื่อนไข :  
เปนตัวชี้วัดตอเนื่อง และไดเคยกําหนดเงื่อนไขตามคํารับรองฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของตัวชี้วัดนี้ 

ดังนี้คือ หากจํานวนทุนศึกษาตอตางประเทศดานวิทยาศาสตรพื้นฐานที่รองรับมีจํานวนลดลงกวาผลงานเดิมใน
อดีต ใหโรงเรียนขอปรับเกณฑการใหคะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจาฯ อีกครั้ง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ไมไดระบุเงื่อนไขนี้ไวในคํารับรองฯ แตอยางไรก็ตามหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้นและสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานในปนี้อยางมีนัยสําคัญ ขอใหโรงเรียนทําหนังสือแจงอยางเปนทางการถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอปรับ
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนนใหมกับคณะกรรมการเจรจาฯ โดยสงมาพรอมกับการสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน รอบ 12 เดือน     
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.2 : 

1.3.2.1 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทนุเขาศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับ
ปริญญาตรีจากแหลงทนุตาง ๆ  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
1.3.3  รอยละของนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรีใน 

                          มหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
จากอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตองการใหนักเรียนไดพัฒนาใหเต็มตาม

ศักยภาพและกาวไปสูระดับมาตรฐานสากล (world class) การที่จะประสบผลสําเร็จดังกลาว ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
อาทิ พื้นฐานทีด่ีของตัวนักเรยีน มีคร-ูอาจารยชั้นยอด และมีสภาพแวดลอมที่ดี โรงเรียนไดสรางพื้นฐานที่ดีใหกับ
นักเรียนตลอดระยะเวลา 3 ป หลังจากนัน้กพ็ยายามสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสไปศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยชั้นนํานัน้ยอมเปนที่รวมของคณาจารยชั้นยอด ผูเรียน
ชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะไดพัฒนาไปสูเปาหมายยอมเกิดได ดังนั้น โรงเรียนจึงสรางใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกาว
ไปสูสถาบันดังกลาวได การที่นักเรียนไดรับการคัดเลือกไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของ
โลก จึงถือวาเปนผลสําเร็จของการศึกษา 

 ตัวชี้วัดผลสําเรจ็ พจิารณาไดจากจํานวนนกัเรยีนทีเ่ขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 
ซึ่งคิดเปนรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปการศึกษา 2550 โดยใชการจัดลําดับมหาวิทยาลัยชั้น
นํา จาก THES-QS World University Ranking 2008 ของ Time Higher Education Supplement  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในปการศึกษา 2550 มนีักเรยีนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรใีน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก จาํนวน 13 คน จากนักเรียนทัง้หมด  237 คน  คิดเปนรอยละ 5.49 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของโลก เปนรอยละ 3.58                 

 2 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปรญิญาตร ี
                ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของโลก เปนรอยละ 4.32  

 3 คะแนน    เมื่อมีนกัเรียนทีจ่บการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของโลก เปนรอยละ 5.06  

 4 คะแนน   เมือ่มีนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปรญิญาตร ี
                ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของโลก เปนรอยละ 5.80  

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนทีจ่บการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดบัแรกของโลก เปนรอยละ 6.54  
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

    จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมนักเรียนศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลกเชน 
1. จัดบรรยายใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลก 
2. จัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการกํากับดูแลนักเรียนที่สนใจศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

ชั้นนํา 50 อันดบัแรกของโลก เปนรายบุคคล 
3. ใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาส ความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50  อนัดับแรกของโลก 
4. การประสานงานกับสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ เกี่ยวกบัอุดมการณและเปาหมายของการจัด

การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเปนที่จะไดรับทุนการศึกษาและตอ
ยอดในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนที่มีความเขมขนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทําใหมี

ศักยภาพสูงในการสอบแขงขนั 
2. โรงเรียนมผีูเชีย่วชาญจากตางประเทศมาใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อนัดบัแรกของโลก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. นักเรียนสวนใหญใชเวลาเตรยีมตัวดานภาษาในสถาบันตางประเทศ จํานวน 1 ป ทําใหโรงเรียนไมสามารถ
มีบทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนไดมากนัก 

2. การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 50 อนัดับแรกของโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกป 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.3.3 : 

1.3.3.1 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอต้ังแตปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
50 ลําดับแรกของโลก 

 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.3.3  รอยละของนักเรียนทีจ่บการศึกษา 
         ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
          ต้ังแตระดับปริญญาตรีใน 
          มหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับ 
          แรกของโลก 

3 5.49 3.5811 0.1074 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริม จงูใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.4.1  รอยละของนักเรียนทีศึ่กษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทีน่ี้หมายถึงการศึกษาตอของนักเรยีน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  
และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ 
ความเขาใจ เห็นคุณคาโอกาสและความทาทายของการศึกษาตอทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อประกอบอาชีพเปนนักวิจยั นักประดิษฐคิดคน สรางองคความรูใหมๆ เปนการเตรียมกําลังคนทางดานดังกลาว
ใหกับสังคมและประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอยางรุนแรง  

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2552 มนีักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาํนวน 222 คน จากจํานวนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลวเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด  236 คน  คดิเปนนักเรียนที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รอยละ 94.07  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 92.39 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 93.39 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 94.39 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 95.39 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 96.39 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.4.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดาน 
         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6 94.07 2.6800 0.1608 
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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  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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของรัฐบาลยังไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4.1 : 

1.4.1.1  รายชือ่นักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลสําเร็จของการสงเสริม จงูใจ ใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.4.2  รอยละของนักเรียนทีศึ่กษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน หมายถึงการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรอื

คณะวิชาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ที่จัดการเรยีนการสอนเพือ่ใหไดปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

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

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ในป พ.ศ. 2552 มีนักเรียนทีจ่บจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 43 คน จากจํานวนนักเรียนทีจ่บจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลวเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 236 คน คิดเปนนกัเรียนที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน รอยละ 
18.22  
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21.25 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21.48 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21.71 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 21.94 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐานรอยละ 22.17 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.4.2  รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอ 
           ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

5 18.22 1.0000 0.0500 
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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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของรัฐบาลยังไมเพียงพอ 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.4.2 : 

1.4.2.1  รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5    รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป ในมหาวิทยาลัย 
                     ของรัฐในประเทศไทย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ ผูจัดเก็บขอมลู : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 

โทรศัพท :  0-2849-7154 โทรศัพท : 0-2849-7155 

คําอธิบาย : 
การติดตามสถานภาพ ผลการเรียน และผลงานดีเดนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณและเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของ 
โรงเรียน ขอมลูที่ไดจากการดําเนินงานตามภารกิจนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงดําเนนิงานของโรงเรียนใหมคีุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากรอยละของนักเรยีนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 
ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

โรงเรียนมขีอมลูเกี่ยวกับนักเรยีนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป ใน
มหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศ ดังนี ้

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุนที่ 13  ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวทิยาลัยของ
รัฐในประเทศ จํานวน 87 คน จากนักเรียนทัง้หมด 179 คิดเปนรอยละ 48.60 

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุนที่ 14  ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวทิยาลัยของ
รัฐในประเทศ จํานวน 76 คน จากนักเรียนทัง้หมด 175 คิดเปนรอยละ 43.43 

- นักเรียนเกาของโรงเรียน รุนที่ 15  ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวทิยาลัยของ
รัฐในประเทศ จํานวน 72 คน จากนักเรียนทัง้หมด 167 คิดเปนรอยละ 43.11 

         นักเรียนเกาของโรงเรยีน รุนที ่13-15  ที่มผีลการเรียนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป  ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในประเทศ จํานวน 235 คน จากนักเรียนทัง้หมด  521  คดิเปนรอยละ 45.11 
เกณฑการใหคะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อรอยละ 40.91 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 

 2 คะแนน  เมือ่รอยละ 42.58 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 

 3 คะแนน   เมือ่รอยละ 44.25 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 

 4 คะแนน   เมือ่รอยละ 45.92 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 

 5 คะแนน   เมื่อรอยละ 47.59 ของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนสะสมมากกวา 3.50 ขึน้ไป 
               ในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประสานกับสํานักประมวลผลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพือ่ขอขอมูลผลการเรียน 
2. จัดทํารายงานสรุปผลการเรียนสะสมของนักเรียนเกาทุกคนที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เสนอตอโรงเรียน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
          ไดรับความรวมมือจากสํานักประมวลผลของมหาวิทยาลัยมหดิล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในการรายงานผลการเรยีนของนกัเรียนเกาของโรงเรยีนเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
         การสงผลการเรียนของบางคณะในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยไมตรงตามเวลาที่กําหนด 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.5 : 
1.5.1 รายงานสรุปผลการเรียนสะสมของนกัเรยีนเกาทุกคนที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศไทย 

 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.5   รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียน 
      ที่มีผลการเรียนสะสมมากกวา 3.50  
      ขึน้ไปในมหาวิทยาลัยของรัฐใน   
      ประเทศไทย 

7 45.11 3.5150 0.2461 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.6  รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และโรงเรียน 
                    เครือขายเปาหมาย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : 1.  นายเศวต  ภูภากรณ 

                       2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ 
โทรศัพท :  0-2849-7083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 2154, 2158 

คําอธิบาย : 
เหตุผลทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กลาวไวชัดเจนใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อนัหมายถงึโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง ซึ่งมี
วัตถุประสงคของการจัดต้ังใหเปนโรงเรียนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทางวิทยาศาสตร 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
สนับสนุนทางวชิาการและการพัฒนาบคุลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถจัดการเรียนการสอน
นักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผานกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  และในการสนับสนุนโรงเรียน
มัธยมศึกษาอื่นที่เปนเครือขายเปาหมายใหยกระดับหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึน้ 

 ผลสําเร็จของการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วัดไดจากจํานวนโรงเรียนในกลุมโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ที่นําหลักสูตรหรือหลักการหรือแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปใชจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียนหองวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ผลสําเร็จของการใหบริการกบัโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย คือ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  และ โรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระบรมสงัฆราชูป
ถัมภ  วัดไดจากการนําแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไปพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียนของตน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2552   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง 12 แหง และโรงเรียนเครือขายเปาหมาย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนไดวาจางสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ เปนที่ปรกึษา
ทําหนาที่ประเมินผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงและโรงเรียนเครือขาย 
เปาหมาย ไดคะแนนรอยละ 86.67 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 65 ของผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
               และโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย  

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

                                                                                                                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ(องคการมหาชน)             -40- 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

 2  คะแนน   เมือ่รอยละ 70 ของผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
               และโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย 

 3  คะแนน   เมื่อรอยละ 75 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
               และโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย 

 4  คะแนน   เมื่อรอยละ 80 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
               และโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย 

 5  คะแนน   เมื่อรอยละ 85 ของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
               และโรงเรียนเครอืขายเปาหมาย 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทําความเขาใจการใชหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552ใหกับ

ผูบริหารและครูที่สอนหองวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเทคนิคการเปนที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร การจัดการสอนรายวิชาสัมมนา

ทางวิทยาศาสตรใหกับครขูองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง   
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการเรียนรูฉบับยอรายวิชาพื้นฐานที่ใชแบบทดสอบรวมกัน 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําขอสอบรายวิชาพื้นฐานทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
5. จัดกิจกรรมคายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู “พี่ชวยนอง  เพือ่นชวยเพื่อน” ระหวางนักเรียนปจจุบัน  

นักเรียนเกาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  กบันักเรียนหองวิทยาศาสตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ
โรงเรียนเครือขายเปาหมาย    

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอนใหกับครขูองโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แหงและโรงเรียนเครือขายเปาหมาย 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
2. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.6   รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการ 
       กับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
       12 แหง และโรงเรียนเครือขาย 
       เปาหมาย 

6 86.67 5 0.3000 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

เงื่อนไข :  
ประเด็นอื่น ๆ ที่กําหนดไวตามคํารับรองฯ คือประเด็นสําคัญที่ใชประเมินผลสําเร็จในการใหบริการกับ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และโรงเรียนเครือขายเปาหมาย ประกอบดวย 5 ขอ ไดแก  
1) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กผูมีความสามารถพิเศษ 
2) การพัฒนาหลักสูตร 
3) การอบรมการใช ICT 
4) การเพิ่มศักยภาพการเปนผูบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร 
5) การพัฒนาศักยภาพครูผูสอน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.6 : 
1.6.1  รายงานผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง  

  และโรงเรียนเครือขายเปาหมาย 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.7  รอยละความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขายเปาหมายตอ 
                    การใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นายอภนิันทน  เสริมศร ี

                       2. นายนิรตุต  ทองโสภา 
                       3. นายเฉลิมพล  ภุมรินทร 
                       4. นายปณตพร  อนิลพล 
                       5. นายปริญญา  เพ็ชรวาร ี

โทรศัพท :  0-2849-7169 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 8008, 8007, 3173,  
               3176, 3173 

คําอธิบาย : 
โรงเรียนไดดําเนินโครงการรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ครูของโรงเรียนผลติขึ้นใชในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ออกเผยแพรผานเว็บไซตของโรงเรยีน  ใหกับครูโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย  และครูโรงเรียนอืน่ๆ ที่สนใจ  โดยผูสนใจสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิกโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
สมาชิกทุกคนสามารถเลือกชมสิ่งที่สนใจและ Download ผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตเพื่อนําไปใชประกอบ 
การสอนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนี้โรงเรียนยังไดเริ่มบนัทึกวีดีทัศนการสอนของครูในคาบสอนปกติ  และนํามาจัดทําเปน 
Streaming file เผยแพรในระบบออนไลน นกัเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสามารถเปดชมเพื่อ 
ทบทวนบทเรียนยอนหลังได  และเพื่อใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนไดเปดระบบใหครแูละนักเรยีน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถเขามาชมรายการและ Download ไปใชได 

ดังนั้นเพือ่ใหการดําเนินงานเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด  จึงมีการสํารวจความพึงพอใจของครูโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยตอคุณภาพและปริมาณของสื่อการเรียนการสอนทีโ่รงเรียนมหิดลวทิยานุสรณให 
บริการผานระบบเครือขายอนิเทอรเน็ต  เพื่อนําผลสํารวจไปใชในการพฒันาตอไป 

 ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  2552   ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ
โรงเรียนเครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
           จากการสํารวจความพึงพอใจตอการใชสื่อการสอนจากศูนยบริการสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นของครโูรงเรยีนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง ที่สอนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หองเรียนวิทยาศาสตรไดรับแบบสอบถามคืน
ทั้งหมด 64 ฉบับ ผลปรากฏวาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความพึงพอใจตอการใชสื่อการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณระดับมาก-มากที่สุด ถึงรอยละ 81.25 เนื่องจากสื่อมีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
และตรงกับความตองการ มีเพียงรอยละ 18.75 ที่มีความพงึพอใจระดับปานกลาง-นอย สาเหตุเนื่องจาก การ 
Download ขอมูลไดชา เนื่องจากศักยภาพระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเอง 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

 1  คะแนน   เมื่อรอยละ 65 ของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน 
               เครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

 2  คะแนน   เมือ่รอยละ 70 ของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน 
               เครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 3  คะแนน   เมือ่รอยละ 75 ของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน 
               เครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 4  คะแนน   เมือ่รอยละ 80 ของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน 
               เครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 5  คะแนน   เมือ่รอยละ 85 ของความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน 
               เครือขายเปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. สํารวจโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พรอมประชาสมัพันธบริการเผยแพรสื่อการสอนออนไลนของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
2. สํารวจการรับสัญญาณเครือขายในการใชบริการสื่อของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกแหง 
3. พัฒนาปรับปรงุโปรแกรมที่เหมาะสมในการเผยแพรสื่อ 
4. รวบรวมสื่อการสอนของครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณทุกสาขาวิชาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียน 
5. ทดลองบันทึกวิดีทัศนการสอนของครโูรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณในบางรายวิชา ไดแก คณิตศาสตร 

และเคมี รวมทั้งการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ และนาํขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรียน 
6. ทดสอบการรับสัญญาณวิดีทัศนออนไลนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและนํามาปรับปรุงให 

เหมาะสมยิ่งขึ้น  จนกระทั่งทกุโรงเรียนสามารถรับสัญญาณได 
7. สํารวจความพึงพอใจเบื้องตน ในดานเนื้อหาของสื่อ และความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลเพือ่ 

นํามาใชในการพัฒนาปรับปรงุ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

1.7  รอยละความพึงพอใจของครูจาก 
      โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยและ 
      โรงเรียนเครือขายเปาหมายตอการ 
      ใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหิดล 
      วิทยานุสรณ 

7 81.25 4.2500 0.2975 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

8. จัดเก็บสถิติจํานวนผูใชบริการ และปริมาณสื่อที่มีการใช หรือมีการ Download โดยจัดเก็บจากการนับ
จํานวนของระบบขอมูล โดยสามารถจําแนกตามผูใชบริการ ประเภทสื่อ และสาขาวิชา 

9. สํารวจความพึงพอใจของครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตอคุณภาพสื่อที่ใหบริการ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโสตทัศนูปกรณ 

ที่ทันสมัย  และโรงเรียนไดใหการสนับสนนุงบประมาณ และผูเชี่ยวชาญในการดําเนนิการและพัฒนางาน 
นอกจากนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยยังใหความรวมมือในการพัฒนาระบบรวมกนัเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ระบบโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแตละแหง 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 1.7 : 

1.7.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขาย
เปาหมายตอการใชบริการศูนยสื่อของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู :  1. นางสาวธวชินี  โรจนาวี 
                        2. นางสาวสุภา  นิลพงษ 

โทรศัพท :  0-2849-7000 ตอ 1083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3155, 2109 

คําอธิบาย : 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน (โรงเรยีนมหิดลวิทยา

นุสรณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มิติที่ 2 มิติดานคณุภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ตามลักษณะของงานบรกิาร ไดแก 

1. งานบริการที่ผูรับบริการไดรบับริการโดยตรงตั้งแตขัน้ตอนแรกถึงขึ้นตอนสุดทายสามารถวัดระดับ
ความพึงพอใจไดทันที ณ จุดนั้น ดวยวิธีการสัมภาษณตัวตอตัวหรือสัมภาษณทางโทรศัพทกรณีที่มี
ฐานขอมูลรายชื่อของผูรับบรกิาร หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณียกรณีมีที่อยูของผูรับบริการ 

2. งานบริการที่มกีารใหบริการผานทางโทรศัพทหรือระบบอินเตอรเน็ต สามารถวัดระดับความพึงพอใจ 
โดยการสัมภาษณทางโทรศัพทกรณีที่มีฐานขอมูลรายชื่อของผูรับบริการ หรือสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียกรณีมีที่อยูของผูรับบริการ 

การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี ้
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนในการใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจะทําใหไดขอมูลยอนกลับที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น 

ตามคํารับรองการปฏ ิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2552  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ  
โดย ก.พ.ร. จะเปนผูประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดนี้ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
โรงเรียนไดแตงต ั้งคณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ และจัดทําระบบการ

สํารวจความพึงพอใจ ประจําป 2552 พรอมทั้งจัดสงสําเนาไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เรียบรอยแลว  โรงเรียนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองในเดือนกันยายน 2552 
และโรงเรียนไดรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 
66/7/2552 วันที่ 9 เดือนกันยายน 2552 
 

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

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

ขั้นตอนที ่1 :  มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบเพื่อการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ โดยผูอาํนวยการองคการมหาชน 

ขั้นตอนที ่2 :  องคการมหาชนดําเนินการจดัทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ 
และจัดสงสําเนาขอมูลระบบการสํารวจความพึงพอใจประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการองคการมหาชน  ไปยังสํานกังาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

ขั้นตอนที ่3 :  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริการตามกิจกรรม/รายละเอียดที่ระบุไว
ในระบบการสํารวจความพึงพอใจ (โดยองคการมหาชนตองดําเนินการสํารวจ
อยางนอย 1 ครั้ง/ป) 

ขั้นตอนที ่4 :  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางครบถวนทุกงานบรกิาร  
และรายงานผลการสํารวจพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุการปฏิบัติงานตอ
คณะกรรมการองคการมหาชน 

ขั้นตอนที ่5 :  จัดสงสําเนารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุการปฏิบัติงาน พรอมรายงานการประเมินผล
ตนเองรอบ 12 เดือน ไปยังสาํนักงาน ก.พ.ร. 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 6 ระดับ 5 5.0000 0.3000  
 
 
 

2.1 ระดับความความสําเร็จของการ 
     สํารวจความพึงพอใจของ 
     ผูรับบริการ (น้ําหนักรวม 10) 

4 - - -  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. การสํารวจกลุมเปาหมายผูรับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  คอื 

1.1  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปการศึกษา 2552 เก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากรทั้งหมด  จํานวน  724  คน 

1.2  ครแูละเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด  จํานวน  
181  คน 

1.3  สําหรับผูปกครองนักเรยีน  ใชการสุมตัวอยางในการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

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

โดยใชแบบสอบถาม  ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางโดยใชตารางการสุมตัวอยางของ  Taro  Yamane  ไดขนาดกลุม
ตัวอยางที่ความคลาดเคลื่อน5% ประชากร  1,000  คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  286  คน   

1.4 กลุมตัวอยางในการสนทนากลุม  (Focus  group)  คือ  (1)  คณะกรรมการนักเรียนและ
คณะกรรมการหอพัก  12  คน  และ  (2) ผูปกครองเครือขาย  12  คน 
2. ประเด็นหลักทีท่ําการสํารวจ  ประกอบดวย 

2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  ตามขอกําหนดของ  ก.พ.ร. 
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขัน้ตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  อาทิ  เชน  อาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  หองเรียน  

หอพัก  ระบบบริการวิชาการ  และหองสมุด   
2.2 การสํารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยใหความสําคัญกับความมีคุณธรรม  และ

จริยธรรมของเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม   
ธรรมาภิบาล  และการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา  7  เดือน  ต้ังแตเดือนเมษายน  2552  -  ตุลาคม  2552 
4. การสํารวจความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จากผูปกครองและ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  ปการศึกษา  2552  และครูและเจาหนาที่ของโรงเรยีนมหิดล 
วิทยานุสรณ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  โดยนักเรียน  และคร ู/ 
เจาหนาที่  ผูวิจัยจะแจกใหโดยตรงและใหสงคืนโดยตรงที่ผูวิจัย  สําหรับผูปกครองนักเรยีนผูวิจัย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแจกแบบสอบถามใหกับผูปกครองโดยตรงและเก็บกลับคืน
เลยเมื่อผูปกครองมารับ – สง นักเรียนทีห่อพัก 
        การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  จํานวน  13  
ฉบับ  โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามแตละฉบับ  ดังนี ้

 ฉบับที่  1  งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฉบับที่  2  งานหองสมุด  ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฉบับที่  3  งานโสตทัศนศึกษา  ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฉบับที่  4  งานวิชาการและสงเสริมการวิจัย  และงานทะเบียน  ฝายวิชาการฯ 
 ฉบับที่  5  งานใหการปรึกษาและกิจการนักเรียนเกา  ฝายวิชาการฯ 
 ฉบับที่  6  งานสุขภาพอนามัย  ฝายกิจการหอพัก 
 ฉบับที่  7  งานโภชนาการ  ฝายกิจการหอพัก 
 ฉบับที่  8  งานหอพักชายและหญิง  ฝายกิจการหอพัก 
 ฉบับที่  9  งานการเงิน  บญัชีและพัสดุ  ฝายคลังและพัสด ุ
 ฉบับที่  10  งานแผนงานและประเมินมาตรฐาน  ฝายอํานวยการ 
 ฉบับที่  11  งานสารบรรณและงานบุคคล  ฝายอํานวยการ 

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

 ฉบับที่  12  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 ฉบับที่  13  งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  ฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 

5. การศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึก  โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  และการสนทนากลุม  (Focus  
Group  Discussion)  

5.1  กลุมนักเรียน  คือ  คณะกรรมการนักเรียน  จํานวน  12  คน  เมื่อวันที ่ 1  กนัยายน  2552 
5.2  กลุมผูปกครอง  คือ  ผูปกครองเครอืขาย  จาํนวน  12  คน  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2552 

6. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในดานตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
โรงเรียนมีบคุลากรที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจที่สามารถดําเนินการ ไดเปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       ผูปกครองเครือขายมีเวลาใหนอยในการใหขอมูลการสนทนากลุม  (Focus  Group  Discussion)  

 
หลักฐานอางอิงหมายเลข 2.1 : 

2.1.1 คําสั่งที่ 47/2552 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพ 
การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

2.1.2 หนังสือเลขที่ ศธ 55/261  เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 

2.1.3 โครงการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2.1.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําป 2552 
2.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 เดือนกันยายน 2552 
 

 

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

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.1   ระดับความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

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

โทรศัพท :  0-2849-7132 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  2552   ความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของแตละ
ภารกิจของโรงเรียน 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

โรงเรียนจัดทําขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต ของปงบประมาณ 2551 (รอบ 12 เดือน เสร็จเรียบรอยแลว 
และไดรายงานผลใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ทราบตามหนังสือ ศธที่ 55/ว. 1244 ลงวันที ่24 ตุลาคม 2551 

โรงเรียนไดทําการวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรยีน ปงบประมาณ 
2551-2552 (รอบ 9 เดือน) และโรงเรียนไดจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของปงบประมาณ 2552 
และไดดําเนินการแผนดังกลาวไดเสร็จครบถวน ตลอดจนมีการรายงานผลเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานของ
ปงบประมาณ 2552 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 
ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

ขั้นตอนที ่1   จัดทําฐานขอมูลและจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551(รอบ 12 เดือน) และปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือนแรก ) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

เทากับ  1  คะแนน 

ขั้นตอนที ่2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2551(รอบ 9 เดือนแรก)และปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (รอบ 9 เดือนแรก)  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงพงักลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

เทากับ  2  คะแนน 

ขั้นตอนที ่3 มีการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแลวเสร็จครบถวน 

เทากับ  3  คะแนน 

ขั้นตอนที ่4 ผลการดําเนนิงานในขัน้ตอนที ่3 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทากับ 4 คะแนน 

ขั้นตอนที ่5 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที ่3 ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และมีการจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่มีเปาหมายที่
ชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบตอไป 

เทากับ 5 คะแนน 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 3.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
        ตนทนุตอหนวยผลผลิต 
 

10 ขั้นตอนที ่5 5.0000 0.5000 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

                                                                                                                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)              - 51 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
2. คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
3. นําเสนอตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจของโรงเรียน ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  

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

พ.ศ. 2552 
6. ดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ป  2552 
7. นําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรอืแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

   บุคลากรของโรงเรียน มีความพรอมในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและไดดําเนินการมาตั้งแต ป 2549 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
    โรงเรียนยงัไมสามารถเขาถึงการคํานวณตนทุนผลผลิตใน ระบบ GFMIS  ของกรมบญัชีกลางได 
 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 3.1 : 
3.1.1 สําเนาหนังสือสงถึง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ทราบตามหนังสือ ศธที่ 55/ว.1244 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 
3.1.2 สรุปการวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ป 2551-2552 (รอบ 9 เดือน 
3.1.3 แผน/ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ป 2552 
 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 

 

                                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)       - 52 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 รอบ 6  เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  4.1  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ  (น้ําหนักรอยละ 10) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจตุพร  คาฮั้ว 

โทรศัพท :  0  2849  7103 โทรศัพท :  0  2849  7105 

 
การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ  เปนดังนี้  

 

ประเด็นพิจารณา น้ําหนัก (รอยละ) 

1.   บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  (รอยละ 80)  
1.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย 10 
1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร และระบบ Balanced Scorecard 15 
1.3 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 10 
1.4 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 10 
1.5 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงสุด  และการกํากับใหมีการประเมินผลงาน

ผูบริหารระดับสูง (รองจากผูบริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ) 
10 

1.6 การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 10 
1.7 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 15 

2.   การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  (รอยละ 20)  
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 10 
2.2 การสงเสริมความรู  ความสามารถของคณะกรรมการ 10 

รวม 100 

  
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 

 

                                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)       - 53 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการในการกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย (นํ้าหนักรอยละ 10) 
โดยมีการประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1.1.1 การกําหนดแผน  ทิศทาง  กลยุทธ  นโยบาย  และเปาหมายขององคการมหาชน 

• มีขอมูลสนับสนนุการประชุมใหกับคณะกรรมการไดอยางเพียงพอตอการพิจารณากําหนดแผนโดยการวเิคราะหสภาพ
องคการมหาชน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
ครบ 3 ประเด็น คือ 
1. สถานภาพตามพันธกิจ 
2. สังคม 
3. ผูมีสวนไดสวนเสยี 

1.00   ผลการดําเนินในเอกสารแนบทาย หนา (1) 

- มีการวิเคราะหปจจัยภายใน 
ครบ 3 ประเด็น คือ 
1. ผลการปฏิบัติงานในอดีตทั้ง
ในดานภารกิจหลักและดาน
การเงิน 

2. สถานภาพองคการ 
3. ปญหาและอุปสรรคของ
องคการและอื่น ๆ 

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  ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่  
1 ต.ค. 51 (วาระที่ 3.2)  
 รายงานการประชุมรวม  ฯ ครั้งที่ 8  
วนัที่ 18-19 ก.ค. 52 
 งบประมาณรายรับรายจาย และแผน
ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552 
 รายงานผลการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ 
2552 
 เปาหมายการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-4  
ประจําปงบประมาณ 2552 

   

• มีรายละเอียดของแผนยทุธศาสตร  และแผนงานปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร 
ครบ 5 ประเด็น คือ  
1. วิสัยทัศน 
2. ภารกิจหรือพันธกิจ 
3. วัตถุประสงค / นโยบาย 
4. กลยุทธ 
5. เปาหมาย 

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

  โรงเรียนไดจัดพิมพแผนปฏิบัติงาน 4 ป  
พ.ศ. 2549-2552 และแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 
2551-2554  แจกจายใหครแูละเจาหนาที่  ตลอดจน
ผูปกครองของนกัเรียนทุกคน  เพ่ือใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติและไดเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรยีนดวย 

แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของโรงเรียนทั้งสองฉบับ
ดังกลาว  มีรายละเอยีดครบถวนและชัดเจนซึ่ง
โรงเรียนไดนําข้ึนเสนอบนเว็บไซตของโรงเรียน  
หรือเอกสารที่โรงเรียนไดมอบใหกบั ก.พ.ร. แลว 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- เนื้อหาของแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ ครบ  
6 ประเด็น คือ 
1. วัตถุประสงค 
2. เปาหมาย 
3. ขั้นตอน 
4. ระยะเวลา 
5. งบประมาณคาใชจาย 
6. ผูรับผิดชอบ 

1.00  งบประมาณรายรับรายจาย และแผน
ปฏิบัติงาน ป 52 
 เปาหมายการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงาน  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-4  
ประจําปงบประมาณ 2552 

  โรงเรียนไดมอบหมายใหแตละฝาย / 
สาขาวิชา  จัดทําประมาณการงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552  ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิาร ฯ ไดใหความเห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 

นอกจากนั้น  ทกุ ๆ สิ้นไตรมาส  แตละฝาย / 
สาขาวิชา  ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ
ผูตรวจสอบภายในและคณะกรรมการกํากับการ
ตรวจสอบภายในวิเคราะหและใหขอคิดเห็น   

คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน 
ไดวิเคราะหและใหขอคิดเห็นผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบรหิาร ฯ พิจารณาทุก
สิ้นไตรมาส 

• ใหความเห็นชอบแผนยทุธศาสตรใหม  หรือไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบยุทธศาสตรใหม หรือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 

 

  คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ 2552  ซึง่ไดมีการระบุแผน
ยุทธศาสตรของโรงเรยีนดวย ในการประชุมครั้งที่ 
58/5/2551 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 51   

1.1.2 การมสีวนรวมของคณะกรรมการในการกําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายขององคการมหาชน 
- คณะกรรมการจัดใหมีกระบวน
ในการพิจารณากําหนด
แผนการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 

2.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 

 

  คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ 2552 ในการประชุมครั้งที ่
58/5/2551 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 51  พรอมทั้งไดให
ขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผน ฯ เพ่ือให
สอดคลองกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรของ
โรงเรียนดวย 

- คณะกรรมการนํารายงาน
ประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 และขอสังเกตตาง ๆจาก
การประเมินผลการดําเนินงาน
มาทบทวน 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 2551 

  คณะกรรมการไดใหขอสังเกต พอสรุป คือ 
(1)คาใชจายบุคลากร ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารฯ กอน (2)เปล่ียนชื่อประเด็น
ยุทธศาสตร (3)ควรทําความเขาใจตอสังคมวา
งบประมาณไมไดอยูที่โรงเรยีนเทานั้น แตมีบางสวน
ใชสําหรับการสนบัสนุนโรงเรยีนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย และการจัดสงเสรมิอัจฉริยภาพดาน
คณิตศาสตร นักเรียน ม.ตน โครงการรวมมือกับ 
สพฐ. 
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดทําแผนยทุธศาสตร (Strategy Plan) และระบบ Balance Scorecard (นํ้าหนักรอยละ 15) โดย
มีการประเมิน 5 ประเด็น คือ 

1.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรบัผิดชอบในการจดัทําแผนยทุธศาสตร และระบบ Balanced Scorecard โดย
ครอบคลุมถึงแผนที่ยทุธศาสตรและตัวชี้วัด 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
พรอมระบุความรับผิดชอบที่
ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

2.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 57/4/2551 วันที่ 27 ก.ค.2551 
ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย.2551 

  ในรางแผน 4 ป 2551-2554 คณะกรรมการมี
ความเห็นใหจัดลาํดับประเด็นยทุธศาสตรทั้ง 4 
ประการใหมีความสัมพันธกัน และในยุทธศาสตรที ่4
ใหเนนเรื่องการสรางเครือขาย ใหมีกลยุทธเกี่ยวกบั
การพัฒนาการเรยีนการสอนใหมาก มีตัวช้ีวัดที่
ประเมินยากใหปรับปรุง ทั้งนี้ ไดแตงต้ัง ดร. โกศล 
เพ็ชรสุวรรณ และ รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา          
พรหมบุญ เปนผูพิจารณา ตอมา โรงเรียนไดแกไข
ใหสมบูรณและนาํเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

1.2.2 มีการทบทวนวสิัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคโดยสอดคลองกับการกําหนดทิศทางและนโยบายของ
คณะกรรมการ  ภารกจิ และวตัถุประสงคการจดัตั้งองคการมหาชน  พรอมจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรบัที่ใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของ
องคการมหาชน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการมีสวนรวมในการ
ทบทวนวิสัยทัศนฯ พรอมทั้งมี
สวนรวมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ระบบ BSC 
รวมถึงแผนยุทธศาสตรและ
ตัวช้ีวัด 

2.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 16 เม.ย.2552 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 2552 
 
 

  คณะกรรมการไดมีขอคิดเห็นใหเพิ่มเติม
อุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียน คือ 
ความรอบรู – รูรอบ  ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะมีความรู
ในสาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทานั้น แตจะตอง well-rounded  
ควรมีกลยุทธเพื่อโนมนาวการเรียนตอดาน

วิทยาศาสตร  โดยการประสานความรวมมือเพื่อสราง
เครือขายไปถึงระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงาน  
และอาจเชิญนักวิจัยมาพูดคุยกับนักเรียนและ
ผูปกครองเพื่อเปนปูพื้นใหมองเห็นภาพอาชีพใน
อนาคต 
ใหปรับคําวา มาตรฐานโลก (World Class) เปน 

“มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนํา
ของโลก” 
ใหปรับอุดมการณ ฯ ขอ 8 เปน “มีจิตมุงที่ทํา

ประโยชน  สรางสิ่งที่ดีงาม และมีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวและสังคม  ตองการตอบแทนบานเมืองตาม
ความสามารถของตนอยางตอเนื่อง” 
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1.2.3 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรทีแ่สดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค และ/
หรือแสดงความสอดคลองกับพนัธกิจ บทบาท และหนาที่ขององคการ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- (ราง) แผนยุทธศาสตร 3.00  แผนปฏิบัติงาน 4 ป 2551 – 2554   ในแผนปฏิบัติงาน 4 ป ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรที่แสดงถึงความเชื่อมโยงและสอดคลอง
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคทีส่อดคลองกับ
พันธกิจ บทบาท และหนาที่ของโรงเรียน 

1.2.4 นําแผนยทุธศาสตรแปลงเปนแผนการปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององคการมหาชน  โดยแผนการ
ปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณมีความเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการทีส่าํคัญ พรอมทั้งมีการสื่อสารและสรางความ
เขาใจภายในองคการ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- แผนยุทธศาสตร ฯ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มี
ความเช่ือมโยงระบบการบริหาร
จัดการที่สําคัญ  ระบบ BSC  
แผนที่ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด 

4.00  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2553 

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2553 จัดทําโดยผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมให
สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร และ
ตัวช้ีวัด ซึ่งไดประชุมหารือกรรมการหรือบุคลากรใน
กิจกรรมนั้น ๆ  เพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน เพื่อจะได
รวมกันทํางานในปงบประมาณ 2553 

เมื่อไดรวบรวมใหเปนภาพรวมขององคกรแลว 
ไดประชุมช้ีแจงใหทุกกิจกรรมดําเนินงานเปนไปตาม
แผน รวมถึงใหรายงานผลการดําเนินงานในแตละ
ไตรมาส 

1.2.5 มีการกําหนดตวัชีว้ัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเรจ็ของการบรรลุเปาประสงคแตละขอขององคการ
มหาชนตามที่ปรากฎในแผนทียุ่ทธศาสตร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- แผนยุทธศาสตร 4.00  แผนปฏิบัติงาน 4 ป 2551 – 2554   ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปมีการกําหนดตัวช้ีวัด 
เปาหมาย และการประเมินผลความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร 

1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ (นํ้าหนักรอยละ 10) โดยมีการประเมิน 
1 ประเด็น คือ 

1.3.1 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- ระบบควบคุมภายใน มีแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 

0.60  แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 (สวน
ของการตรวจสอบภายใน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดกําหนด
แผนการปฏิบัติงานไว 

- ระบบการควบคุมภายในมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา 

1.00  แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 (สวน
ของการตรวจสอบภายใน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การตรวจสอบภายในมีแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

0.60  แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 (สวน
ของการตรวจสอบภายใน) 

   

- การตรวจสอบภายใน มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 1) 
- ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 2) 
- ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 3) 
 

  ทุกสิ้นไตรมาส โรงเรยีนจะจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและรายงานการเงนิเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในเพื่อ
พิจารณา  และคณะกรรมการกํากบัการตรวจสอบ
ภายในจะเสนอขอคิดเห็นทีม่ีตอรายงานดังกลาวตอ
คณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนผลการดําเนินงาน
ดานอื่น ๆ ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให
ขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในและ
ตอการดําเนินงานของโรงเรยีน 

- ระบบการบริหารความเสี่ยง   
มีแผนการปฏิบัติงานประจําป
เก่ียวกับระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

0.60  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค 52 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 
 

      คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค 52 และไดใหความ
เห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 
9 ก.ย. 52  

- ระบบการบริหารความเสี่ยงมี
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณา 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 

 

  โรงเรียนไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ 2552 ตอคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งที่ 66/7/2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552  
พรอมทั้งเสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2553 ใหคณะกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

- ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศมีแผนการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

0.60  แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552 
(โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน) 

  โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
เครือขาย Firewall  โครงการติดต้ังระบบสายสัญญาณ
เครือขายคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เพื่อใหเดินสัญญาณ
เครือขายในโรงเรียนไดทั่วถึง โครงการทดลองระบบ
เพื่อถายทอดการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถถายทอดการสอนสดไปยัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง 

- ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อให
คณะกรรมการพิจารณา 

 
 
 
 

1.00     
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปเก่ียวกับระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

0.60 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 
 
 

  คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 ซึ่งมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง เห็นชอบแผนการ
สรางครูอนาคตดวย 

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 ใหความเห็นชอบแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และกรอบอัตรากําลัง 
ปงบประมาณ 2553  

- ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให
คณะกรรมการพิจารณา 

1.00 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 
ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51 
ครั้งที่ 60/1/2552 วันที่ 14 ม.ค. 52 
ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 
ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 11 เม.ย. 52 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 
 
 
 

  คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
58/5/2551 วันที่ 1 ต.ค. 51 ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 ซึ่งมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เห็นชอบแผนการสรางครู
อนาคต และการปรับโครงสรางเงินเดือนดวย 

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51ไดพิจารณาการปรับ
โครงสรางเงินเดือน และการปรับปรุงการจัดแบงสวน
งาน (โครงสรางการบริหารองคกร)  

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
60/1/2552 วันที่ 14 ม.ค. 52 ไดพจิารณากรอบ
อัตรากําลังเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปสูวงกวาง(ตาม
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น) 

คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 ไดพจิารณาการปรับ
โครงสรางเงินเดือน 
       คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 
62/3/2552 วันที่ 11 เม.ย. 52 ไดใหขอสังเกตการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนที่มีการสะทอนทั้งดานปริมาณงานและ
คณุภาพของงาน 
        คณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2553 ซึ่งมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และกรอบอัตรากําลัง
ปงบประมาณ 2553   

- การนําระบบการบริหารจัดการ
ที่สําคัญมาเช่ือมโยงกับ 
Balance Scorecard 

2.00      
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1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (นํ้าหนักรอยละ 10)   
โดยมีการประเมิน 1 ประเด็น คือ 

1.4.1 มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงิน  โดยมีประเด็นสําคัญอยางครบถวน  และอยางนอย
เปนรายไตรมาส 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- ความครบถวนและความถี่ใน
การนําเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ดานภารกิจหลัก 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 
- ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 16 เม.ย. 52 

 

  โรงเรียนไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ดานภารกิจหลักทุกครึ่งปงบประมาณหรือทุกสิ้นภาค
เรียน  ตลอดจนทุกเดือนมีนาคมของทุกป  โรงเรียนจะ
เสนอรายชื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  เพื่อ
ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

- คุณภาพของรายงานดาน
ภารกิจหลัก 

2.00      

- คณะกรรมการมีสวนรวมในที่
ประชุมและมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามขอสังเกตดาน
ภารกิจหลัก 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 
- ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 16 เม.ย. 52 

 

  ในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินของ
โรงเรียนแตละครั้ง  ที่ประชุมจะมีขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานดังกลาว   
เพื่อใหเกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

- ความครบถวนและความถี่ใน
การนําเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 1) 
- ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 2) 
- ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 3) 

  โรงเรียนไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ดานการเงินเปนประจําทุกสิ้นไตรมาส   

- คุณภาพของรายงานดาน
การเงิน 

2.00      

- คณะกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและมีผลการ
ปฏิบัติงานตามขอสังเกตหรือ
ขอเสนอแนะดานการเงิน 

1.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 1) 
- ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 2) 
- ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค. 52 

(ไตรมาสที่ 3) 
 

   ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 กรรมการ
ไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการโอนเงินใหโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยวา ไมจําเปนตองมีผูทําสัญญายืม
เงิน  ควรดําเนินการในลักษณะโอนเงินจาก
หนวยงานผานหนวยงานไดเลย  โดยการโอนผาน
ทางธนาคาร  แลวนําใบโอนเงินมาเปนหลักฐานแรก
กอนไดรับใบเสร็จรับเงินจากหนวยงานนั้น ๆ และให
โรงเรียนศึกษาความเปนไปไดในการจาย
คาตอบแทนหรือคาเบี้ยประชุมผานบัญชีธนาคาร 
      ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 กรรมการมี
ขอสังเกต การใชจายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสนี้
ควรสูงกวารอยละ 45.56  ใหเปรียบเทียบการใชจาย
งบประมาณในไตรมาสเดียวกันกับปงบประมาณที่
ผานมา ทบทวนแผนปฏิบัติงานการใชเงิน
งบประมาณใหโรงเรียนขอรับคําปรึกษาจาก 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

     ศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน 
เก่ียวกับการกระจายฝากเงินกับธนาคารที่มีความ
เช่ือมั่นสูง 3 – 4 แหง ใหโรงเรียนไปพิจารณา
ทบทวนชื่อและหนาที่ของคณะกรรมการกํากับการ
ตรวจสอบภายในใหชัดเจนครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 
18 ก.ค.พ.ศ. 2552 

กรรมการใหขอสังเกตวา การรายงานการเงินใน
ครั้งนี้สามารถนําเปนขอคิดในการดําเนินงานการ
วางแผนตอไป  ใชคําวา “การปรับแผนการใชจายเงิน
และการดําเนินงาน” แทน “การปรับลดงบประมาณ” 

- มีการสงรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการเงินและ
ไมใชการเงินอยางนอยราย
ไตรมาสแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน 

2.00  สําเนาหนังสือนําสงรายงานประจําปถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

   

1.5 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผูบริหารสูงสดุ  และการกํากบัใหมีการประเมินผลงานผูบรหิารระดับสูง (รอง
จากผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ) (นํ้าหนักรอยละ 10)  โดยมีการประเมิน 1 ประเด็น คือ 

1.5.1 มีการประเมินผลงานและมีการกําหนดคาตอบแทนโดยมีหลักเกณฑทีช่ัดเจน  เชน การกําหนดตัวชีว้ัด  นํ้าหนัก  และ
เปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม  เปนตน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การประเมินผลงานผูบริหาร
สูงสุด  โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ 2 สวน คือ 
1. การประเมินผลงาน 
2. การกําหนดคาตอบแทนที่
ชัดเจน 

6.00  สําเนาประกาศรับสมัครผูอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2551 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 65 / 6 / 2552 
วันที่ 18 ก.ค.  2552 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 66 / 7 / 2552 
วันที่ 9 ก.ย.  2552 
 

  เนื่องดวยผูอํานวยการเขารับตําแหนงในวันที่ 
17 มี.ค. 2552 การประเมนิผลงานไดเปนไปตามที่
ไดประกาศการรบัสมัครฯ โดยในประกาศกําหนดไว
ชัดเจนถึงภารกิจหนาที่ กรอบอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทน และการประเมิน 
รวมถึงไดระบไุวในสัญญาจางผูอํานวยการการ ดวย 
      คณะกรรมการบริหารฯ การประชุม ครั้งที่ 65 / 
6 / 2552 วันที่ 18 ก.ค. 2552 เห็นชอบกรอบการ
ประเมินผูอํานวยการ และไดแตงต้ังอนุกรรมการ
ประเมินผลงานของผูอํานวยการ ในการประชุม ครั้ง
ที่ 66 / 7 / 2552 วันที่ 9 ก.ย.  2552  
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารระดับสูง (รองจาก
ผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ) มีการ
กําหนดหลักเกณฑ 2 สวน 
1. การประเมินผลงาน 
2. การกําหนดคาตอบแทนที่
ชัดเจน 

4.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 64/5/2552 วันที่ 18 มิ.ย. 2552 

  โรงเรียนไดเสนอรูปแบบการประเมิน
เจาหนาที่ซึ่งมีการประเมินหัวหนาสาขาวิชาและ
เสนอเกี่ยวกับการปรับกรอบเงินเดือนซึ่งมี
คาตอบแทนรองผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา/ฝาย 

1.6 การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 10) โดยมีการประเมนิ 3 ประเด็น คือ 

1.6.1 การจัดประชุมคณะกรรมการทกุเดือน หรืออยางนอย 2 เดือนตอครั้ง  โดยการดําเนินการตามแผนการประชมุอยาง
ครบถวน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การจัดประชุมของ
คณะกรรมการ 

2.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 52 
 

  คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุม  
2 เดือนตอครั้ง โดยไดกําหนดแผนการประชุมไว
ลวงหนา 1 ป  พรอมทั้งกําหนดกรอบวาระการประชุม
สําคัญ ๆ ที่จะพิจารณาในการประชุมแตละครั้ง
ลวงหนา 1 ป 

โรงเรียนจะเสนอตารางกําหนดการประชุม
คณะกรรมการเปนรายป  เมื่อมีการประชุมครั้งสุดทาย
ของป  และเสนอกรอบวาระการประชุมสําคัญ ๆ ใน
รอบ 1 ป  นอกจากนี้ ในการประชุมแตละครั้ง  
โรงเรียนจะเสนอกําหนดการประชุมและกรอบวาระ
การประชุมลวงหนา 1 ป 

1.6.2 การจัดเตรยีมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชมุ  ตลอดจนเน้ือหาของวาระการประชมุ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- จํานวนวันที่สงวาระการประชุม
และเอกสารกอนการประชุม 

2.00  สําเนาหนังสือนําสงเอกสารประกอบการ
ประชุม 

  โรงเรียนไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมตอคณะกรรมการลวงหนา 7 วันกอนการ
ประชุม ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทาย หนา (2) 

- การดําเนินการประชุมทุกครั้ง
เปนไปตามวาระที่กําหนดไว 

3.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51 
- ครั้งที่ 60/1/2552 วันที่ 14 ม.ค. 52 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 
- ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 16 เม.ย. 52 
- ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 
- ครั้งที่ 64/5/2552 วันที่ 18 มิ.ย. 52 
- ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค. 52 
- ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 

 
 

  ในการประชุมแตละครั้งคณะกรรมการได
พิจารณาตามวาระการประชุมที่โรงเรียนไดนําเสนอไว
ลวงหนาแลว 
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1.6.3 ระดับการมีสวนรวมของกรรมการในการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ 

3.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 51 
- ครั้งที่ 60/1/2552 วันที่ 14 ม.ค. 52 
- ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 52 
- ครั้งที่ 62/3/2552 วันที่ 16 เม.ย. 52 
- ครั้งที่ 63/4/2552 วันที่ 13 พ.ค. 52 
- ครั้งที่ 64/5/2552 วันที่ 18 มิ.ย. 52 
- ครั้งที่ 65/6/2552 วันที่ 18 ก.ค. 52 
- ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 52 

  การประชุมคณะกรรมการในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการเขารวมการประชุมเฉลี่ย
รอยละ 89.9 ของการประชุมทั้งหมด ดังรายละเอียด
ในเอกสารแนบทาย หนา (2) 

1.7 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (นํ้าหนักรอยละ 15) โดยมกีารประเมิน 3 ประเด็น คือ 

1.7.1 การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สาํคัญตอองคการมหาชนในรายงานประจาํปงบประมาณ ทั้งในดานการเงินและไมใช
การเงินอยางถกูตองเชื่อถือได 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหดานการเงินและไมใช
การเงิน  โดยเปดเผยและมีการ
วิเคราะหของฝายจัดการทั้งใน
ดานการเงินและไมใชการเงิน 

3.00  รายงานประจําป 2551 
 สําเนาหนังสือนําสง ลงวันที่ 14 กันยายน 
2552 

  โรงเรียนไดเผยแพรรายงานประจําปทั้งทาง
เว็บไซต  และจัดสงไปยังหนวยงานตาง ๆ 

1) มีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการทั้งในดานการเงินและไมใช
การเงิน 

     

2) มีการเปดเผยรายงานประจําป      

3) มีการวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของตวัเลขที่สําคัญ 

     

4) มีการระบุถึงปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

     

5) มีการระบุถึงแนวทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

     

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของตนในการ
จัดทํารายงานการเงิน 

 
 

2.50  รายงานประจําป 2551   โรงเรียนไดเผยแพรรายงานประจําปทั้งทาง
เว็บไซต  และจัดสงไปยังหนวยงานตาง ๆ 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

1) มีการจัดทํารายงานการเงิน  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 2551  
 รายงานผูสอบบัญชี 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค.2552 

  คณะกรรมการบริหารเห็นชอบใหบริษัทสอบ
บัญชีธรรมนิติจํากัด ตรวจและรับรองกอนจะสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (นายพจน อัศวสันติชัย) 
ไดสงรายงานตอคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 15 ม.ค. 
2552 และคณะกรรมการบริหารฯใหความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 2552 
เห็นชอบในรายงานการเงินและใหสงรายงานดังกลาว
ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได 

2) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไดอธิบายถึงความรับผิดชอบ
ของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 2551  

  คณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบภายใน 
ไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 
59/6/2551 วันที่ 12 พ.ย. 2551 โดยไดรายงานวา
โรงเรียนไดจัดทําบัญชีและงบปารเงินไดถูกตองตาม
หลักบัญชีทั่วไปและพัฒนาการจัดทําแผนงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลการใชจายเงิน
งบประมาณอยางเปนระบบจนมีความสมบูรณมากขึ้น 

 
3) มีการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงิน  เผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน   เผยแพรทางเว็บไซตทําใหผูสนใจทั่วไปสามารถ

เขาไปศึกษาขอมูลของโรงเรียนไดเปนอยางดี 
 

4) มีการลงนามรับรองในรายงานทางการ
เงินหรือเปนมติเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค. 2552 

  คณะกรรมการบริหารฯใหความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 61/2/2552 วันที่ 11 มี.ค.2552 มีมติ
เห็นชอบในรายงานการเงิน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยงบการเงิน  
ประกอบดวย 
1. งบดุล 
2. งบกําไรขาดทุน 
3. งบกระแสเงิน 
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

2.00  รายงานประจําป 2551   โรงเรียนไดเผยแพรรายงานประจําปทั้งทาง
เว็บไซต  และเผยแพรไปยังหนวยงานตาง ๆ 

1) มีการเปดเผยงบดุล  รายงานงบการเงิน  
 

   

2) มีการเปดเผยงบกําไรขาดทุน  รายงานงบการเงิน 
 

   

3) มีการเปดเผยงบกระแสเงินสด  รายงานงบการเงิน 
 

   

4) มีการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 รายงานงบการเงิน    



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 

 

                                                                                                                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)       - 64 - 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยประวัติของ
คณะกรรมการ  ประกอบดวย 
1. อาย ุ
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประวัติการทํางาน 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
นอกเหนือจากในองคการ
มหาชน 

0.50  รายงานประจําป  
 เว็บไซตของโรงเรียน 

  โรงเรียนไดเผยแพรรายงานประจําปทั้งทาง
เว็บไซต  และจัดสงไปยังหนวยงานตาง ๆ 

1) มีการจัดทําประวัติของคณะกรรมการ  ประวัติกรรมการ   มีประวัติกรรมการ 

2) มีการลงนามรับรองประวัติของ
คณะกรรมการ 

    มีการลงนาม 

3) มีการเปดเผยประวัติของกรรมการ     ไดแจงประวัติในการประชุมประจําเดือนครูและ
เจาหนาที่ รวมทั้ง ในการประชุมผูปกครองเนื่องในการ
เปดภาคเรียน และทางเว็บไซต 

4) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับอายุของ
คณะกรรมการ 

    ไดแจงอายุในการประชุมประจําเดือนครูและ
เจาหนาที่ รวมทั้ง ในการประชุมผูปกครองเนื่องในการ
เปดภาคเรียน และทางเว็บไซต 

5) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับวุฒิ
การศึกษาของคณะกรรมการ 

    ไดแจงวุฒิการศึกษาในการประชุมประจําเดือน
ครูและเจาหนาที่ รวมทั้ง ในการประชุมผูปกครอง
เนื่องในการเปดภาคเรียน และทางเว็บไซต 

6) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับประวัติ
การทํางานของคณะกรรมการ 

    ไดแจงประวัติการทํางานในการประชุม
ประจําเดือนครูและเจาหนาที่ รวมทั้ง ในการประชุม
ผูปกครองเนื่องในการเปดภาคเรียน และทางเว็บไซต 

7) มีการเปดเผยประวัติเกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชนของคณะกรรมการ 

    ไดแจงตําแหนงหนาที่ปจจุบันที่นอกเหนือจาก
เปนกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม
ประจําเดือนครูและเจาหนาที่ รวมทั้ง ในการประชุม
ผูปกครองเนื่องในการเปดภาคเรียน และทางเว็บไซต 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการ 

0.50  เว็บไซตโรงเรียน   เปดเผยทางเว็บไซตโรงเรียน 
www.mwit.ac.th 

 
1) มีการเปดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่
เขาประชุมแผยเปนรายบุคคล 

 

     

2) มีการเปดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่
เขาประชุมแยกเปนรายบุคคลอยาง
ครบถวน 

 

     



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยโครงสรางของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

0.50  รายงานประจําป 2551 
 เว็บไซตโรงเรียน 

  โรงเรียนไดเผยแพรรายงานประจําปทั้งทาง
เว็บไซต  และจัดสงไปยังหนวยงานตาง ๆ 

1) มีการเปดเผยโครงสรางของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญ 

    โรงเรียนไดเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน 
และเอกสารแนะนําโรงเรียน 

2) มีการเปดเผยโครงสรางของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
สําคัญไดครบถวนทุกชุดของ
คณะกรรมการที่สําคัญ 

    โรงเรียนไดเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน
และเอกสารแนะนําโรงเรียน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยคาเบี้ยประชุม  
ผลประโยชนตอบแทนอื่นของ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการทุกชุด 

0.50  หนังสือรวบรวมขอบังตับและระเบียบของ
โรงเรียน 

  ในหนังสือรวบรวมขอบังคับและระเบียบของ
โรงเรียนไดบรรจุแนวทางการบริหารของคณะ
กรรมการบริหารองคการมหาชนไว โดยมีระบุถึงคา
เบี้ยประชุม  ผลประโยชนตอบแทนอื่นของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกชุด 

1) มีการเปดเผยเบ้ียประชุม ผลประโยชน
ตอบแทนอื่น 

     

2) มีการเปดเผยเบ้ียประชุม ผลประโยชน
ตอบแทนอื่นในภาพรวม 

     

3) มีการเปดเผยเบ้ียประชุม ผลประโยชน
ตอบแทนอื่น แยกตามประเภท
คาตอบแทน 

     

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยสถานภาพของ
พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน 
และกลยุทธครบ 4 ประเด็น 

0.50  แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 ได
จัดทําประเด็นตางๆ ที่ครบถวน 

1) มีการเปดเผยประวัติความเปนมาของ
องคกร 

     

2) มีการเปดเผยการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สําคัญ และลักษณะการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ผานมา 

     

3) มีการเปดเผยคําอธิบายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจขององคการใน
ปจจุบัน 

     

4) มีการเปดเผยคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการ
ปฏิบัติงานขององคการในระยะเวลา 3-5 
ปขางหนา 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยนโยบายและ
แผนงานปฏิบัติงานในอนาคต 

0.50  แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 ได
เปดเผยนโยบายและแผนงานปฏิบัติในอนาคตอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

1) มีการเปดเผยนโยบายในภาพรวม      

2) มีการเปดเผยผลการปฏิบัติงานในป 
2551 

     

3) มีการเปดเผยทิศทางในอนาคต      

4) มีการเปดแผยแผนงานปฏิบัติการใน
อนาคตที่ครบถวน 

     

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การเปดเผยขอมูลรายละเอียด
สําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

0.50  รายงานการประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผูปกครองและครูฯ ผูแทน
ผูปกครองเกาและปจจุบัน ผูแทนนักเรียน
เกาและปจจุบัน ผูแทนครูและเจาหนาที่ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค. 2552 
 รายงานการประชุมสมาคมผูปกครองและ
ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ในการประชุมรวมเมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค. 2552 
ผูมีสวนไดเสียไดรบัทราบขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียน
จากการจัดนิทรรศการเผยแพรผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

โรงเรียนไดเผยแพรประชาสัมพันธกิจการและ
ไดนําเสนอขอมูลที่สําคัญ ๆ ในการประชุมสมาคม
ผูปกครองและครูฯ และผูแทนผูปกครองเครือขายทั้ง 
3 ระดับช้ันดวย 

เผยแพรทางเว็บไซต www.mwit.ac.th  
 

1) มีการเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผูมี
สวนไดสวนเสีย 

     

2) มีการเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผูมี
สวนไดสวนเสียอยางครบถวน 

     

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีการเปดเผยขั้อมูลและ
สารสนเทศที่สําคัญครบถวน
และทันกาล ครบ 8 ประเด็น 

4.00  หนาเว็บไซต www.mwit.ac.th   โรงเรียนไดนําขอมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ
และเผยแพรทาง www.mwit.ac.th 

1) มีการเปดเผยขอมูลรายงานประจําปใน
เว็บไซต 

     

2) มีการเปดเผยขอมูลโครงการลงทุน
สําคัญในเว็บไซต 

     

3) มีการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน
เว็บไซต 

     

4) มีการเปดเผยขอมูลการแถลงทิศทาง
นโยบายขององคการโดยผูบริหารใน
เว็บไซต 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

5) มีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของรัฐในเว็บไซต (ถามี) 

     

6) มีการเปดเผยขอมูลแผนงานที่สําคัญใน
เว็บไซต 

     

7) มีการเปดเผยขอมูลนโยบายการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต็ 

     

8) มีการเปดเผยขอมูลผลการปฏิบัติงาน
ทั้งการเงินและไมใชการเงินที่สําคัญใน
เว็บไซต 

     

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 10)  โดยมีการประเมนิ 1 ประเด็น คือ 

2.1.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองแกคณะกรรมการในที่ประชุมอยางเปนทางการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัผลการประเมินและกําหนดแนวทางปฏบิัต ิ

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การนําผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการไปใช
ประโยชน 

10     (หมายเหตุ : ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เคยเปน / เปนผูบริหารสูงสุด
ขององคกร เชน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูอํานวยการฝายอาหาร
และโภชนาการ ของ FAO สํานักงานใหญที่กรุงโรมซึ่ง
ลวนแลวแตเปนผูที่วงการบริหารใหการยอมรับใน
ความรู ความสามารถ และประสบการณ) 

1) มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

     

2) มีการสรุปผลการประเมินตนเองและ
แจงใหคณะกรรมการพิจารณา 

 

     

3) มีการเปดเผยผลการประเมินตนเอง
แกคณะกรรมการในที่ประชุมอยาง
เปนทางการ 

 

     

4) มีการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการเพิ่มเติม 

 

     

5) มีการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการประเมิน
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

2.2 การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 10) โดยมีการประเมิน 2 ประเด็น คือ 

2.2.1 การจัดใหมีกจิกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการสําหรบักรรมการใหม 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุน
และเนื้อหาที่ครบถวน 3 
กิจกรรม 

5.00  สําเนาคําสั่งแตงต้ัง ลงวันที่ 3 ส.ค. 2552   เนื่องจากคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม ไดรับ
การแตงต้ัง มีผลต้ังแตวันที่ 28 ก.ค. 2552 

1) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการ
แจกคูมือ/เอกสารที่เก่ียวกับองคการ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 2552 
 สําเนาหนังสือนําสง 
 คํานําหนังสือ ลงวันที่ 6 ส.ค. 2552 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
66/7/2552 วันที่ 9 ก.ย. 2552 ที่ประชุมไดรับทราบ
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ครบถวนและครอบคลุม
ไดเปนอยางดี 

รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารไดรับทราบ
ขอบังคับ ระเบียบของโรงเรียน และแนวทางการ
บริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวช้ีวัดดาน
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร จาก
หนังสือที่ไดจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะและมอบใหแก
คณะกรรมการแตละทานดัวย 

2) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการ
ช้ีแจงของผูบริหารสูงสุด/ผูบริหาร
ระดับสูงขององคการมหาชน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 66/7/2552 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 

  ผูอํานวยการโรงเรียนไดช้ีแจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 66/7/2552 เมื่อวันที่ 9 
ก.ค. 2552 ตอคณะกรรมการบริหาร 

3) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการจัด
ใหมีการอบรม หรือสัมมนา หรือการ
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ในเรื่องที่
สําคัญขององคการ 

    วันที่ 9 ก.ย. 2552 โรงเรียนไดนําคณะกรรมการ
บริหารไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน 

4) มีเนื้อหาสําคัญที่ครบถวน 10 ประเด็น 
คือ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 66/7/2552 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 

  คณะกรรมการไดรับทราบขอมูลของโรงเรียนที่
ครบถวนจากการรายงานของผูอํานวยการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 66/7/2552 เมื่อ
วันที่ 9 ก.ย. 2552  

รวมทั้ง ผูอํานวยการไดนําเสนอแผนปฏิบัติงาน 
4 ป (2551- 2554) ดวย 

4.1) วัตถุประสงคของการจัดต้ัง      

4.2) ประวัติความเปนมา      

4.3) สถานภาพองคการ      

4.4) พันธกิจ      

4.5) วิสัยทัศน      

4.6) นโยบายของรัฐ (ถามี)      

4.7) กลยุทธขององคการ      

4.8) ภาระผูกพันขององคการที่ตอง
ดําเนินการตอไป 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

4.9) ทิศทางขององคการ      

4.10) โครงการที่สําคัญ      

2.2.2 การจัดใหมีกจิกรรมเพื่อการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการทกุทาน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

- มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถ
ของคณะกรรมการ  
ประกอบดวย 5 กิจกรรม 

5.00  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 56/3/2551 วันที่ 21 พ.ค. 51 

 

  เห็นชอบกิจกรรมตางๆ เชน (1)การเชิญ
บุคคลภายนอกมาใหขอมูลในการประชุมแตละครั้ง 
(2)การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและ
ครูฯ ผูแทนผูปกครองเกาและใหม ผูแทนนักเรียนเกา
และปจจุบันซึ่งจัดใหมีปละครั้ง (3)การไปเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ (4)การรวมฟงบรรยายจาก
ผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและตางประเทศที่โรงเรียนจัด
ขึ้นเปนประจํา ถือวาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารได 

1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการอบรม 

 รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตรและ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

  วันที่ 26 มี.ค. 2552 กรรมการบริหาร ไดเขาฟง
การบรรยายของ  Dr. Leon M. Lederman หัวขอ 
“The Success of Science High School”  และไดรับ
ขอคิดเห็นเก่ียวกับ “แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณในการเปนโรงเรียนผูนําดานการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร” 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2552 กรรมการบริหารเขา
รวมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่องการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ณ 
โรงเรียน วิทยากร โดย Dr. David Workman   

2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการดูงาน 

 สําเนาหนังสือขอเขาศึกษาดูงาน 
 สําเนาหนังสือตอบรับใหไปศึกษาดูงาน 

  กรรมการบริหารไดเดินทางไปโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

วันที่ 10 – 14 ส.ค. 2552 กรรมการบริหารได
เดินทางไปศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาสําหรับผู
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรของประเทศเกาหลีใต 

3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการสัมมนา 

 รายช่ือผูเขารวมการประชุมเมื่อวันที่ 5 
มิ.ย. 2552 

  วันที่ 5 มิ.ย. 2552 กรรมการ 2 ทานไปเขารวม
ประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานตนเองรวมกับ ก.พ.ร. 

4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถโดยการเยี่ยมชม การ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวของกับ
องคการมหาชน 

    วันที่ 13 ก.ค. 2552 กรรมการบริหารไดรวมงาน
“วันองคการมหาชนครั้งที่ 2” กับ “1 ทศวรรษองคการ
มหาชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย” ณ 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
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ประเด็นยอย 
ที่ใชพจิารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เอกสารอางอิง 
ประกอบการพจิารณา 

ม ี ไมมี ผลการดําเนินงาน 

5) มีการนําผลของกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
การสงเสริมความรูความสามารถของ
คณะกรรมการมาประยุกตใชกับ
กิจกรรมขององคการมหาชน 

คําบรรยายของ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ     วันที่ 21 ก.ย. 2552 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ มา
บรรยายใหกับครูและนักเรียนของโรงเรียน ในหัวขอ 
“ทําไมผมจึงเรียนวิทยาศาสตร?” เพื่อใหครูและ
นักเรียนไดตระหนักถึงเจตคติที่ดีตอการเปน
นักวิทยาศาสตรและนักวิจัย ประกอบกับ ศ.ดร.        
ยงยุทธ ยุทธวงศ เปนนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยที่
เปนแบบอยางที่ดีโดยมีผลงานและไดรับรางวัล
มากมาย 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน “การวเิคราะหปจจัยภายนอก” และ  “การวเิคราะหปจจัยภายใน” 

 
ต้ังแตมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณใหเปนองคการมหาชน  ในป พ.ศ. 2543  

โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะยาวแลว 3 ฉบับ  ไดแก (1)  แผนปฏิบัติงาน 5 ป  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 
2545-2549  (2) แผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  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   เพื่อนําขอมูลและ
ขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการวางแผนการดําเนินงานประจําป  และประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป ของ
โรงเรียนดวย   

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

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2551-2554  
คณะกรรมการบริหาร ฯ  ไดมอบหมายใหผูแทนคณะกรรมการบริหาร ฯ จํานวน 2 คน รวมจัดทําแผนดังกลาวกับโรงเรียน
ดวย   

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 2552  โรงเรียนไดเสนอใหคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที ่
58/5/2551 เมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 การจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําป  โรงเรียนไดใหแตละฝาย / สาขาวิชา จัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงาน  เปาหมายการดําเนินงาน  ประมาณการงบประมาณในแตละไตรมาส  ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานในแตละฝาย / สาขาวิชา ดวย 
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       รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.2  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาวิธีการศึกษาสําหรับนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู :  1.  นายเศวต  ภูภากรณ 
                        2.  นางสาวธวชินี  โรจนาวี 

โทรศัพท :  0-2849-71083 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 3154, 3155 

คําอธิบาย : 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จะมีความสามารถในการเรียนรูทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดเร็ว ลึกและกวางกวานักเรียนปกติทั่วไป 
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนกลุมนี้  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีหลักสูตรที่สรางขึ้นเปนการเฉพาะ  

เนื้อหาหรือประสบการณที่จัดใหนักเรียนจะตองตอบสนอง ความรัก ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของแตละ
คนกับพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรจะตองมีตลอดเวลา  เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกระบบการเรียนการ
สอนตองมุงเนน การสืบเสาะหาความรู  การเรียนรูดวยตนเองบนพื้นฐานของการมองเห็นและการแกปญหาดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ 2552  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการพัฒนาวิธีการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนไปตามวัตถุประสงคการจัดต้ังโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543  โรงเรียนใหความสําคัญสวนใหญไปที่การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การวัด/ประเมินผล  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยไดดําเนินการ ดังนี ้

1. ระดมความคิดจากผูมสีวนเกี่ยวของเชน ผูปกครองนักเรียนเกา นักเรยีนเกา ผูปกครองนักเรียน
ปจจุบัน นักเรยีนปจจุบัน ครทูี่สอนนักเรียน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเปนที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาตางๆ ของ
โรงเรียน  มาทาํการวิเคราะห  และจัดทําเปนรางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552 
           2.  นํารางหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552เขาเสนอเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนครัง้ที่ 60/ 1 / 2552  เมื่อวันที่  14 มกราคม 2552  เพื่อใหคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนให
ความเห็นและขอเสนอแนะ 
           3. นําเขาเสนอใหกรรมการบรหิารโรงเรียนในการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนครั้งที่ 61/ 2 / 
2552  วันที่  11 มีนาคม 2552 เพื่อรายงานความกาวหนา 
           4. นําเขาเสนอใหกรรมการบรหิารโรงเรียนในการประชุมครั้งที ่62/ 3/ 2552  วันที่  16 เมษายน 2552 
 เพื่อขออนุมัติใชหลักสูตร 
           5. ประชุมครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ(รวมทั้งครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหองวิทยาศาสตร)เพื่อสรางความเขาใจและการใชหลักสูตรโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ พ.ศ.2552 

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

           6. ประชุมหัวหนาสาขาวิชาเพื่อจัดทํารางแผนแผนพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในระยะยาว โดยเนนการเปนโรงเรียนตนแบบพรอมที่จะขยายผล และเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของโรงเรียน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที ่65/ 6/ 2552  วันที่  18 
กรกฎาคม 2552 
           7. ประชุมหัวหนาสาขาวิชาเพื่อจัดทํารางแผนปฏบิัติการรายป สําหรับดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553   และเสนอโรงเรียนใหความเห็นชอบ 10 สิงหาคม 2552      
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
ระดับ 1 ศึกษาและกําหนดขอบเขตในการพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาสําหรับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยเนนการเปนโรงเรียนตนแบบ
พรอมที่จะขยายผลได 

เทากับ 1 คะแนน 

 

ระดับ 2 
 

    -          - 

ระดับ 3 จัดทําแผนพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในระยะยาว โดยเนนการเปนโรงเรียนตนแบบ
พรอมที่จะขยายผลได และเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของโรงเรียน 

เทากับ 3 คะแนน 

 

ระดับ 4 
 

    -         - 

ระดับ 5 จัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหแลวเสร็จ โดยกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายเพื่อประเมินผลรายป ใหพรอมสําหรับดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

เทากับ 5 คะแนน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
       

 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนกั 

 

 4.2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
      วิธีการจัดการศึกษาสําหรับ 
      นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500  

    
 

   

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. โรงเรียนมอบหมายใหฝายวิชาการศึกษา วิเคราะหขอมูลจากการระดมความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของเชน 

ผูปกครองนักเรียนเกา นักเรยีนเกา ผูปกครองนักเรียนปจจุบัน นักเรียนปจจุบัน ครูทีส่อนนักเรียน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเปนที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาตางๆ ของโรงเรียน  

2. โรงเรียนมอบหมายใหแตละสาขาวิชาศึกษา หลักสูตรที่โรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําในตางประเทศ 
จัดการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนจัดระดมความคิดหัวหนาสาขาวิชาและตัวแทนครใูนแตละสาขา และจัดทํารางหลักสูตร 
4. โรงเรียนเสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนเพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
5. โรงเรียนขออนมุัติการใชหลักสูตรตอคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
6. โรงเรียนประชมุครูของโรงเรยีนและครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่สอนระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ทําความเขาใจการนําหลักสูตรไปใช 
7. โรงเรยีนระดมความคิดจากหัวหนาสาขาวิชาและตัวแทนครูในแตละสาขา  จัดทําแผนพฒันาวิธีจัด

การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษระยะยาว  โดยเนนการเปนโรงเรียนตนแบบพรอมที่จะขยาย
ผลได และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของโรงเรียน 

8. โรงเรียนกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อประเมินผลรายป ใหพรอมสําหรับดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติการรายป 

  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ความพรอมของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของโรงเรียน 
2. การสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน  

          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การทําความเขาใจกับบุคลากรในกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เกี่ยวกับความเขาใจหลักสูตร 

เนื่องจากสถานที่ต้ังของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกระจายกันอยูทั่วประเทศ 
2. ความพรอมเก่ียวกับอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัยเอง ที่ยังมีสถานภาพเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนกลุมทั่วไป  ในขณะที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสถานภาพเปนองคการมหาชนที่เนนการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ 

 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.2 : 
4.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที ่60/ 1 / 2552  วันที่  14 มกราคม 2552   
4.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที ่61/ 2 / 2552  วันที่  11 มีนาคม 2552 
4.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที ่62/ 3/ 2552  วันที่  16 เมษายน 2552 
4.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที ่65/ 6/ 2552  วันที่  18 กรกฎาคม 2552 

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

4.2.5 รายงานการจัดประชุมทําความเขาใจกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการใชหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2552 

4.2.6 แผนปฏิบัติงานระยะยาวในการพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
4.2.7 แผนปฏิบัติการรายป สําหรับดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553    

 

ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.3    ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและนํากระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based leaning)  
                     มาใชในการเรียนการสอน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผูจัดเก็บขอมลู : 1. นางสาวสุมาลี  ไวยโรจน 

                       2. นางสาวธัญญรัตน  ดําเกาะ 
                       3. นางสาวจตุภรณ  สวัสดิรักษา 

โทรศัพท :  0-2849-7103 โทรศัพท : 0-2849-7000 ตอ 4210, 4244, 4227 

คําอธิบาย : 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry – based leaning) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่กระตุนให

ผูเรียนสืบคนหาคําตอบในประเด็นหรือปญหาที่กําหนด  โดยเนนใหผูเรียนรับผิดชอบที่จะเรียนรูดวยตนเอง   
ครูจะมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกที่จะใหผูเรียนคนพบขอมูลและจัดระบบความหมายของขอมูลของ
ตนเอง 

ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2552 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการสงเสรมิและนํากระบวนการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry-based leaning) มาใชในการเรียนการสอน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ปงบประมาณ 2552  โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชา The Nature of Science and 
Scientific Inquiry ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายรายวิชา(Course Description) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง(Specific 
Learning Outcomes)  และแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ(Course Outline)  เพื่อบรรจุเปนรายวิชาบังคับ  

 ระหวางปดภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โรงเรียนไดสงครูของโรงเรียน
จํานวน 3 คน ประกอบดวยครูจากสาขาวิชาฟสิกส 1 คน  ครูจากสาขาวิชาเคมี 1 คน  และครูจากสาขาวิชา
ชีววิทยา 1 คน ไปรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา The Nature of Science 
and Scientific Inquiry กับ Dr. David Workman ที่ Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาสอนรายวิชาดังกลาว 

  

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา 

ของขัน้ตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
ระดับ 1 ผูแทนครโูรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณผานการอบรมหลักสูตร 

Scientific inquiry และ Problem Based จากที่ปรึกษา
โครงการ 

เทากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2       -       - 
ระดับ 3 ผูแทนครโูรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณสามารถพัฒนาหลักสตูร  

Scientific inquiry และ Problem Based ไดแลวเสร็จ 
เทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4       -       - 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

ระดับ 5 โรงเรียนเปดสอนหลักสูตร Scientific inquiry และ Problem 
Based เปนวิชาบังคับสําหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

เทากับ 5 คะแนน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ประชุมชี้แจงและทําความเขาใจกับครูที่ไดรบัการแตงต้ังเปนคณะทํางาน  
2. คณะทํางานศึกษารูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และหลักสูตรของโรงเรียน

วิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 
3. คณะทํางานระดมความคิดจัดทํารางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายรายวิชา(Course 

Description) ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง(Specific Learning Outcomes)  และแผนการจัดการเรียนรู
ฉบับยอ(Course Outline)  

4. ประสานกับ Dr. David Workman ณ Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA) ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เพื่อสงครูจากสาขาวิชาฟสิกส 1 คน  ครูจากสาขาวิชาเคมี 1 คน  และครจูากสาขาวิชา
ชีววิทยา 1 คน ไปรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา The Nature of 
Science and Scientific Inquiry  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. ความสัมพันธที่มีมากอนระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับ Dr. David Workman บุคลากรผูบุกเบิก

ดานการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry – based leaning)  ซึ่งสอนอยูที่ 
Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา   

2. ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีของครูที่โรงเรียนสงไปฝกงานกับ Dr. David 
Workman 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การทําความเขาใจที่ตรงกันระหวางคณะทํางานดวยกันเกี่ยวกับ กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry – based leaning)   
2. ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูซึ่งอยูในคณะทํางานดวยกันบางทาน  ทําให

การศึกษาคนควา เพื่อความแตกฉานเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ไมไดดีเทาที่ควร 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

4.3  ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและ 
      นํากระบวนการสืบเสาะหาความรู 
     (Inquiry-based leaning) มาใชใน 
     การเรียนการสอน 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

 

 



การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

         รอบ  6 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานขององคการมหาชน 
(รายตัวชี้วัด)          รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิงหมายเลข 4.3 : 
4.3.1 คําอธิบายเกี่ยวกับรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม 1  ซึ่งปรากฏในหลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  พ.ศ.

2552 
4.3.2 โครงการการสง ครูจากสาขาวิชาฟสิกส 1 คน  ครูจากสาขาวิชาเคมี 1 คน  และครูจากสาขาวิชา

ชีววิทยา 1 คน ไปรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา The Nature of 
Science and Scientific Inquiry ไปฝกอบรมกับ Dr. David Workman ที่ Illinois Mathematics and 
Science Academy (IMSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

4.3.3 แผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




