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ค ำน ำ 
 

 โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลองค์การมหาชน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท าให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2553 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และระหว่างประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
กับผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น 

บัดนี้  ถึงเวลาที่โรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) รอบ12 เดือน (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) ประจ าปีงบประมาณ 2553 เสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามค ารับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว โรงเรียนจึง
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในค ารับรอง  และที่
เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยส านักงาน ก.พ.ร. เป็นบรรทัดฐานในการจัดท า  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วย 
มิติต่างๆ 4 ด้าน รวม 15 ตัวชี้วัด  มีน้ าหนักการประเมินของแต่ละมิติ ดังนี้ 
 

มิต ิ จ านวนตัวชี้วัด น้ าหนัก (%) 
1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 9 60 
2. ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ 2 10 
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3 10 
4. ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 1 20 

รวม 15 100 
 

 ข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงของผลการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด  เป็นหลักฐานอ้างอิง โรงเรียนได้
จัดแยกไว้ต่างหาก  
 โรงเรียนหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่โรงเรียนจะน ามา
พัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรและคณะบุคคลภายนอกท่ี
จะใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
           กันยายน  2553 



ค ำน ำ ก
ส่วนที ่1     รายละเอยีดเกี่ยวกบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1
ส่วนที ่2     ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 (รอบ 12 เดือน) 4

              (1 ต.ค. 52 - 30  ก.ย. 53)  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ส่วนที ่3    รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที ่1.1 ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 6
ตัวชี้วัดที ่1.2 ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) โดยเฉล่ียของนักเรียนของโรงเรียน 

1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 8
1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 10

ตัวชี้วัดที ่1.3 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 12
เขา้ร่วมแขง่ขนัโอลิมปิกวิชาการ ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชา
ทัง้ทีด่ าเนินการ โดย สสวท. 5 สาขาวิชา และสอวน. 1 สาขาวิชา

ตัวชี้วัดที ่1.4 ผลส าเร็จของกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1.4.1 จ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่ร่วมแสดงงาน 15

ประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท.) หรือ
ทีป่ระชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

1.4.2 จ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 17
1.4.3 จ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 21

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที ่1.5 ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน

1.5.1 ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้รับทุนเขา้ศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 24
และเทคโนโลยใีนระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย

1.5.2 จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 26
1.5.3 จ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษาได้รับการคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 28

ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที ่1.6 ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.6.1 จ านวนนักเรียนทีศึ่กษาต่อในสาขาวิชาทีใ่ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30
1.6.2 ร้อยละของนักเรียนทีศึ่กษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 32

ตัวชี้วัดที ่1.7 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2552 34
ทีไ่ด้รับการพฒันาให้เป็นต้นแบบในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
Problem-based learning หรือ Inquiry-based learning

ตัวชี้วัดที ่1.8 ผลส าเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและภาคเอกชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1.8.1 จ านวนหน่วยงานทีใ่ห้ความร่วมมือกบัโรงเรียนในการให้นักเรียน 37

ท าโครงงานวิจยัและฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

สำรบัญ
หน้ำ



1.8.2 ร้อยละของนักเรียนทีศึ่กษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 39
และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัดที ่1.9 ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง 41
ตัวชี้วัดที ่2.1 ร้อยละความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการบริการของโรงเรียน 43
ตัวชี้วัดที ่2.2 ร้อยละความพงึพอใจของของหน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนให้บริการ 45
ตัวชี้วัดที ่3.1 ระดับความส าเร็จในการใช้ต้นทุนต่อหน่วยเพือ่พฒันาประสิทธิภาพ 47

การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตัวชี้วัดที ่3.2 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 50

ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2543
ตัวชี้วัดที ่3.3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานในกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 53
ตัวชี้วัดที ่4.1 ระดับการพฒันาด้านการก ากบัดูแลกจิการ และการพฒันาองค์การ 57
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รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  
1. ชื่อ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
2. สถานที่ตั้ง 

เลขที่ 364  หมู่ 5   ต าบลศาลายา   อ าเภอพุทธมณฑล   จงัหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2849-7000 โทรสาร 0 2849-7102 
E-mail address : school@mwit.ac.th 
Web site : http://www.mwit.ac.th 

 
3.  เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ระบุเหตุผลของการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ว้ ดังนี ้

 
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจน
มีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยไม่มีการเปิดสอนสายศิลป์และสายอื่น จ านวน 13 แห่งขึ้น เพื่อ
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับโรงเรียน
ทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอัน
แตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั ้น สมควรให้มีการจัดให้มีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น
ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมขั้น
พื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการ
อันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์การมหาชน จึงได้น าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเป็น
ต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
4.  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : พัฒนาหล่อหลอม
นักเรียนของโรงเรียนให้  

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้น า 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งทัดเทียม
นักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนา
ที่ดี ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน 

4. รักการเรียนรู้  รักการอ่าน  รักการเขียน  รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีความรอบรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้ 

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก 

6. มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ  
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบ
แทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนกัวิจัยทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความสามารถระดับชั้นน าของโลก  ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพือ่นร่วมโลกและ
ธรรมชาติ นักเรียนของโรงเรียนนี้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 มีศักยภาพในการศึกษาถึงระดบัหลังปริญญาเอก 

 
 

5.  วิสัยทัศน์  
 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ  น าร่องสรรหาและจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรช์ั้นน าของ
โลก  มีจิตวิญญาณของความเปน็นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
รักการเรียนรู้  มีความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นพฒันาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
                                                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

 
6.  พันธกิจ 

1. พัฒนาต้นแบบ และน าร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก  

2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้น าของโลก    

3. ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  

4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
ช่วง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            การประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์การมหาชน

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด าเนินงาน ทีไ่ด้ ถ่วงน้ าหนัก
ก.ย. 53

มิติที ่1 มิติด้านประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน (60)
1.1 เปอร์เซ็นไทล์ 3 P84 P87 P90 P93 P96 P98.01 5.0000 0.1500

1.2 (4)

1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) เปอร์เซ็นไทล์ 2 P70 P75 P80 P85 P90 P99.99 5.0000 0.1000

1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT2) เปอร์เซ็นไทล์ 2 P70 P75 P80 P85 P90 P99.96 5.0000 0.1000

1.3 คน 2 6 7 8 9 10 9.00 4.0000 0.0800

1.4 (12)

1.4.1 จ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองเพือ่
ร่วมแสดงงานประชุมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย (วทท.) หรือประชุมวชิาการ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 6 7 8 9 10 14.00 5.0000 0.2000

1.4.2 จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วม
แสดงผลงานในต่างประเทศ

โครงงาน 4 19 20 21 22 23 24.00 5.0000 0.2000

1.4.3 จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวลัจากการ
ประกวดสมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 8 9 10 11 12 14.00 5.0000 0.2000

1.5 (13)

1.5.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนเขา้ศึกษาต่อใน
ประเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย

ร้อยละ 4 20 25 30 35 40 31.25 3.2500 0.1300

1.5.2 จ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศใน
ระดับปริญญาตรีขึน้ไป

คน 4 30 32 34 36 38 38.00 5.0000 0.2000

1.5.3 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเขา้
ศึกษาต่อต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ในมหาวทิยาลัยชั้น
น า 50 ล าดับแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คน 5 17 18 19 20 21 20.00 4.0000 0.2000

1.6 (9)

1.6.1 จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวชิาที่ใช้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน 4 218 220 222 224 226 232.00 5.0000 0.2000

1.6.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์
พืน้ฐาน

ร้อยละ 5 14 16 18 20 22 20.50 4.2500 0.2125

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน

ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) โดยเฉล่ียของ
นักเรียนของโรงเรียน

ผลการด าเนินงาน

หน่วยวัด

         ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

42 3 5

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 4 -

จ านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเปน็ผู้แทน
ประเทศไทยเขา้ร่วมแขง่ขนัโอลิมปกิวชิาการ ระดับ
นานาชาติใน 6 สาขาวชิาทั้งที่ด าเนินการ โดย สสวท . 5 
สาขาวชิา และสอวน . 1 สาขาวชิา

ผลส าเร็จของกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์

น้ าหนัก 
(รอ้ยละ)

ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน

ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจใหน้ักเรียนศึกษาต่อด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด าเนินงาน ทีไ่ด้ ถ่วงน้ าหนัก
ก.ย. 53

1.7 รายวชิา 5 1 2 3 4 5 7.00 5.0000 0.2500

1.8 (8)

1.8.1 จ านวนหน่วยงานที่ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนใน
การใหน้ักเรียนท าโครงงานวจิยัและฝึก
ประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์

หน่วยงาน 3 16 17 18 19 20 25.00 5.0000 0.1500

1.8.2 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้ร่วมกจิกรรมฝึก
ประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวจิยัในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ 5 50 55 60 65 70 95.60 5.0000 0.2500

1.9 ร้อยละ 4 70 75 80 85 90 91.67 5.0000 0.2000

มติทิี ่2 มติดิา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (10)
2.1 ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 84.60 3.9200 0.1960

2.2 ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 86.50 4.3000 0.2150

(10)
3.1 ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000

3.2 ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1500

3.3 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500

(20)

4.1 ระดับ 20 1 2 3 4 5 * * *

น้ าหนักรวม 100 3.7335
80 4.6669

ผลคะแนน  ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 5.0000
หมายเหต ุ: * ตวัชีว้ัดทีย่งัรอผลการประเมนิโดยใชข้อ้มลูจากหน่วยงานกลาง

ค่าคะแนนเตม็
ค่าคะแนนทีไ่ด้

ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของหน่วยงานภายนอกที่
โรงเรียนใหบ้ริการ

จ านวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
พทุธศักราช 2552  ที่ได้รับการพฒันาใหเ้ปน็ต้นแบบในการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้ Problem-based learning 
หรือ Inquiry-based learning

ร้อยละของผลส าเร็จในการใหบ้ริการกบัโรงเรียนจฬุาภรณ
ราชวทิยาลัยทั้ง 12 แหง่

 ผลส าเร็จของการส่งเสริมใหห้น่วยงานที่เกีย่วขอ้งและ
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ าหนักไมร่วมตวัชีว้ัด 4.1

ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานในกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน

                 ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2553

  การประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์การมหาชน

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน

ระดับความส าเร็จในการใช้ต้นทุนต่อหน่วยเพือ่พฒันา
ประสิทธภิาพการปฏบิติังานของโรงเรียน

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บงัคับ
โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์วา่ด้วยการเงินและบญัชี    พ .ศ.
 2543

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

5
น้ าหนัก 
(รอ้ยละ)

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่องาน
บริการวชิาการของโรงเรียน

ระดับการพฒันาด้านการก ากบัดูแลกจิการ และการพฒันา
องค์การ

3

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 5 -

มติทิี ่3 มติดิา้นประสิทธภิาพของการปฏบิตังิาน

1

มิติที ่4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

หน่วยวัด

   ค่าคะแนนที่ได้

42

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบตัิงาน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายตัวชี้วัด 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)   - 6 - 

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทั่วไป ซึ่งจัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552  หรือมีนาคม 2553 โดยจะสอบวัดศักยภาพ
ในการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 221.01 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98.01 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 84 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 87 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 90 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 93 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 96 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนได้ด าเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร์-ศุกร์  เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้ค าปรึกษากับนักเรียน

ด้านการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1  ผลการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) 
      โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

3 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
98.01 

5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

2. โรงเรียนได้พฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอยา่งถูกต้องและสมบูรณ์ทุกดา้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 2552 
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณส์ูงในแตล่ะสาขาวชิา 
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติเป็นอยา่งด ี
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

           - 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1 :  

1.1.1 รายงานการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT, PAT  ปี 2552-2553 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานสุรณ์กับนักเรียนทัง้ประเทศ 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.2  ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                   1.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์  PAT 1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบของนักเรี ยนในวิชาความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552 หรือ มีนาคม 2553 โดย
เนื้อหาในการวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เนื้อหาที่จ าเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัด
เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านคณิตศาสตร์   

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์  PAT 1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์  PAT 1 ครั้งที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 173.39 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

               เปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 75 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 80 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 85 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 90 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนได้ด าเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้ค าปรึกษากับ

นักเรียนด้านการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1  ผลการทดสอบความถนดัทาง 
        คณิตศาสตร์  PAT 1 โดยเฉลี่ยของ 
        นักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอร์เซ็นไทล์ที่
99.99 

5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

2. โรงเรียนได้พฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอยา่งถูกต้องและสมบูรณ์ทุกดา้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.  โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 
2552 

2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณส์ูงในแตล่ะสาขาวชิา 
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติเป็นอยา่งด ี
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

          - 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.1 :  

1.2.1.1 รายงานการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT, PAT  ปี 2552-2553 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล 
วิทยานสุรณ์กับนักเรียนทัง้ประเทศ 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วดัที่  1.2  ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                   1.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์  PAT 2 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึง ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2552 หรือ มีนาคม 2553 โดย
เนื้อหาในการวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เนื้อหาที่จ าเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวัดศักยภาพ/ความถนัด
เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ PAT 2 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทางวทิยาศาสตร์  PAT 2 ครั้งที่ 3  ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 136.68 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.96 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน 

               เปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 
 2 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 75 
 3 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 80 
 4 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 85 
 5 คะแนน   เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน  
                     เปอร์เซ็นไทลท์ี่ 90 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ตัวชีว้ัด 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

1.2.1  ผลการทดสอบความถนัดทาง 
        วิทยาศาสตร์  PAT 2 โดยเฉลี่ยของ 
        นักเรียนของโรงเรียน 

2 เปอร์เซ็นไทล์ท่ี
99.96 

5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนได้ด าเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้ค าปรึกษากับ

นักเรียนด้านการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนได้พฒันาสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอยา่งถูกต้องและสมบูรณ์ทุกดา้น 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2548 และพุทธศักราช 2552 
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณส์ูงในแตล่ะสาขาวชิา 
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดเฉพาะ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติเป็นอยา่งด ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

            - 
 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.2.2 :  

1.2.2.1 รายงานการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบ GAT, PAT  ปี 2552-2553 ของนักเรียนโรงเรียนมหิดล. 
วิทยานสุรณ์กับนักเรียนทัง้ประเทศ 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  จ านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รบัการคัดเลอืกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
                    ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวชิาทั้งที่ด าเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวชิาและสอวน.1 สาขาวิชา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสนุทร  พรจ าเริญ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นายสาโรจน์  บุญเส็ง 

                      2. นางสาวสริิหทัย  ศรีขวัญใจ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7080 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4227,4232 
ค าอธิบาย : 

โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน  เป็นโครงการทีโ่รงเรียนจัดให้กับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเคมี  หรือชีววิทยา  หรือฟิสิกส์  หรือคอมพิวเตอร์  หรือโลกและอวกาศ ที่
ต้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งจริงจัง    

การเข้าร่วมโครงการเป็นวิธีทางหนึ่งในการทดสอบความสามารถทางวิชาการของนักเรียนของโรงเรียน  
ซึ่งจะต้องแข่งขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศ   โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็น
ผู้จัดการแข่งขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ 1 จ านวนประมาณ 125 คน (สาขาวิชาละประมาณ 25 คน) หลังจาก
ค่าย 1 แล้วจะคัดเลือกให้เหลือเพียงประมาณ 75 คน (ประมาณ 15 คน ต่อสาขาวิชา) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ 2 และ
จากประมาณ 75 คนที่เข้าค่าย 2 นี้จะคัดเลือกให้เหลือประมาณ 25 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ในประเทศต่าง ๆ ที่หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี   

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดบันานาชาติใน 6 สาขาวชิาทั้งที่ด าเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวชิาและสอวน. 1 สาขาวิชา 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ใน 6 สาขาวิชาทั้งที่ด าเนินการโดย สสวท. และสอวน. ปรากฏว่ามีนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 9 คน ดังนี้ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน สาขาวิชาเคมี จ านวน 1 คน สาขาวชิาฟิสิกส์ จ านวน 3 คน สาขาโลกและอวกาศ จ านวน 2 คน 
และสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จ านวน 2 คน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย 6 คน  
 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 7 คน  
 3 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย 8 คน  
 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย 9 คน 
 5 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย 10 คน 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาและประโยชนท์ีจ่ะได้รับ  ตลอดจนวิธีการเข้าร่วมโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ  ทั้งโครงการมูลนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองคป์ระธาน และโครงการโอลิมปิกวิชาการของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการด าเนนิงานตามโครงการนี้  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการพร้อมจัดค่ายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ตลอดจนให้ค าแนะน าประสานงานนักเรียนเปน็รายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ครูของโรงเรียนได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะด าเนนิงานโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนได้รับความอนุเคราะหจ์ากผู้ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้านจากอาจารย์มหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ เปน็อย่างดี ในการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ หลังจากที่ครูใน
แต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนไปแล้ว 

3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรยีนพักอยู่ในหอพัก  จงึท าให้สะดวกในการจัดการอบรม ท าให้ไม่มขี้อจ ากัดเรื่องเวลา 
4. มีนักเรียนจ านวนมาก มุ่งมั่นและให้ความสนใจและผู้ปกครองให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนท าให้นักเรียนเกิดความเครียด  
2. สังคมไทยในภาพรวมยังให้ความส าคัญและการสนบัสนุนกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการนี้ ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ

กิจกรรมด้านกีฬาและดนตร ี
3. การด าเนินงานทางวิชาการของกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการขณะนีต้้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเป็นสว่น

ใหญ่ ครูอาจารย์ระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังมนี้อยมาก 
จ าเป็นต้องพฒันาครู ตลอดจนสง่เสริม และจูงใจ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้มากขึ้น 

 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3  จ านวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รบั 
      การคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
      เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ  
      ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชาทั้งที่ 
      ด าเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและ 
      สอวน.1 สาขาวชิา 

2 9 คน 4.0000 0.0800 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.3 :  
1.3.1 หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว 5314  เร่ือง การอบรมคัดเลือกในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลมิปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2553  
1.3.2 หนังสือที่ ศธ 5408.2/ส 654 เรื่อง การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2553  
1.3.3 ประกาศมูลนิธิสอวน. เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้แผนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปกิ ระหว่าง

ประเทศ ครั้งที่ 4 
1.3.4 ประกาศมูลนิธิสอวน. เร่ืองผลการตัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

คร้ังที่ 15 และผลการคัดเลือกผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตรโ์อลิมปิก
ระหว่างประเทศ คร้ังที่ 4 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลส าเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
1.4.1  จ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวทิยาศาสตร์และ 

                           เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือประชุมวชิาการระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวฒัน์  เชื้อมั่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสรชัย  แซ่ลิ่ม 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศัพท์ : 0-2849-7238 
ค าอธิบาย : 

การน าเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการท าวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ท าโครงงานแล้วเสร็จได้น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่ อนจบการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปน าเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน  สร้างความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ จ านวน
โครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไปร่วมแสดงผลงานในเวทีการประชุม
วิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนโครงงานที่ผา่นคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือประชมุวิชาการระดบัประเทศและระดับนานาชาต ิ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2553 โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 14  โครงงาน  
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานในการน าเสนอผลงานการประชุมวชิาการทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือประชุมวชิาการระดับประเทศและระดับนานาชาต ิดังนี ้

1)  การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 11 โครงงาน 
2)  การประชุมวชิาการ Siam Physic Congress 2010 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โครงงาน   
3)  การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ   
    จ านวน 1 โครงงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1 คะแนน  เมื่อมีจ านวนโครงงานที่ผา่นคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 

                               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือทีป่ระชุมวชิาการ 
                               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 6 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 7 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 8 โครงงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

 4 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 9 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมือ่มีจ านวนโครงงานทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวชิาการ 
                    ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 10 โครงงาน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนที่ท าโครงงานเสร็จแล้ว ทราบถึงขัน้ตอนการไปน าเสนอโครงงาน 
2. นักเรียนไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อจัดท าบทคัดย่อหรือรายงานการวิจัย ส่งไปยงัคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานของที่ประชุมวชิาการเพือ่ขอรับการพิจารณาตัดสินผลงานให้เข้าร่วมน าเสนอโครงงาน 
3. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาตดิต่อและประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไข

ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
4. เข้าร่วมประชุมวิชาการตามก าหนดการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
    ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญการเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ

ศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษารวมทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการท าโครงงานและยินดีให้
การสนับสนนุในการท าโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. นักเรียนต้องบริหารเวลาในการท าโครงงานเนื่องจากมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมค่อนข้างแนน่ ท าให้มีเวทีในการ
ท าโครงงานค่อนข้างจ ากัด  

2. โครงงานของนักเรียนยังไม่มผีลต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 
3. ครูของโรงเรียนมีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในวงวิชาการจ ากดับางโครงงาน นักเรียนท าโครงงานทีต่้องใช้

เนื้อหาวิชาที่มีความลึกทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนท าโครงงานที่ตนสนใจ และมีความหลากหลาย 
4. อาจารย์ในคณะวทิยาศาสตร์ และนักวิจัยในศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปขอรับค าปรึกษา มีภารกิจของตนเองที่

ค่อนข้างมากอยู่แล้ว 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.4.1 :  

1.4.1.1  รายงานสรุปรายชื่อโครงงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 จ านวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ 
        กลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุม 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
        ประเทศไทย (วทท.) หรือประชุมวิชาการ 
        ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

4 14 
โครงงาน 

5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลส าเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   
1.4.2  จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสรชัย  แซ่ลิ่ม 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศัพท์ : 0-2849-7238 
ค าอธิบาย : 

การน าเสนอและการแสดงโครงงานเป็นขั้นตอนส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการท าวิจัยของนักเรียน   
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจ าทุกปี นอกจากการน าเสนอต่อ
สาธารณชนชาวไทยแล้ว การน าเสนอโครงงานเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้เป็นอีกวิธีการที่ท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากประเทศไทย และเป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของงานวิจัยที่ท าโดยเยาวชนไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ จ านวน
โครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอโครงงานในต่างประเทศ 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2553  โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 24 โครงงาน  ดังนี ้

1) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ THE 7th RITS SUPER SCIENCE FAIR 2009, Ritsumeikan High 
School, Japan, ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 จ านวน 3 โครงงาน  

2) น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Junior Session of Astronomical Society of Japan in 2010  
ณ Hiroshima ประเทศญี่ปนุ ระหว่างวันที ่24-29 มีนาคม 2553 จ านวน 2 โครงงาน 

3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน International Sustainable World Energy Engineering 
Environmental Project Olympiad 2010 (ISWEEEP 2010) ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2553 ณ เมือง 
Houston รัฐ Texas จ านวน 1 โครงงาน 

4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ (Info matrix 2010)  
ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนยี ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2553 จ านวน 1 โครงงาน 

5) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ Nation University of Singapore High School of Mathematics 
and Science, Singapore ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2553 จ านวน 1 โครงงาน 

6) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ Leo Baeck, Israel ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553 
จ านวน 1 โครงงาน 

7) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ Korea Science Academy (KSA) of Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST) ระหว่างวนัที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2553 จ านวน 2 โครงงาน 

8) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ The Research Education Congress, Raffles Institute, Singapore 
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2553 จ านวน 1 โครงงาน 

9) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ Yishun Junior College, Singapore ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 
2553 จ านวน 1 โครงงาน 
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10)  น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan, Japan ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 15 พฤษภาคม 
2553 จ านวน  1  โครงงาน 

11)  น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Camborne Science and Community College, UK ระหว่างวันที่ 
30 เมษายน - 16 พฤษภาคม 3.02553 จ านวน 2 โครงงาน 

12)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ  ในงาน 10th 

Kolmogorov’s Readings, the International Science Conference for High School Students   
ณ The Advanced Science and Education Center – department of M.V. Lomonosov Moscow 
State University (AESC of MSU), A.N. Kolmogorov School  กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2553 จ านวน 3 โครงงาน 

13)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน2010 Shanghai International Youth Science and 
Technology Expo ณ Shanghai East Asia Exhibition Hall และ Shanghai High School ระหว่างวันที ่
12 - 18 กรกฎาคม 2553 จ านวน 2 โครงงาน 

14) น าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวชิาการ International Student Science Fair 2010 (ISSF2010), Australian 
Science & Mathematics School, Adelaide, Australia ระหว่างวันที ่13 - 17 กันยายน 2553 จ านวน 3 
โครงงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในระดบันานาชาติ 

               19 โครงงาน 
 2 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในระดบันานาชาติ 

               20 โครงงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในระดบันานาชาติ 

               21 โครงงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในระดบันานาชาติ 

               22 โครงงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในระดบันานาชาต ิ

               23 โครงงาน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามข่าวและประสานกบัโรงเรียนเครือข่ายใน

ต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและเสาะหาการประชุมวิชาการจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอสถานที่หรือประเทศที่เหมาะสมให้โรงเรียนพิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2  จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ 
        ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงาน 
        ในต่างประเทศ 

4 24  โครงงาน 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
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         รอบ 12 เดือน 

2. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมกับการประชุมวชิาการนั้น ๆ  
3. ประสานผูป้กครองขอความเห็นชอบอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานตา่งประเทศ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดทีี่จะน าเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 

ได้เป็นอย่างด ี
2. ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนบัสนนุนักเรียนในการเดินทางไปตา่งประเทศ และโรงเรียนหาทุน

สนับสนนุบางส่วนสมทบ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อม 
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไ์ด้ท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง

การศึกษาต่างประเทศ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การเดินทางไปตา่งประเทศต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
2. นักเรียนอาจจะเสียเวลาในการเรียนในชัน้เรียน 
3. ครูที่ปรึกษาจะต้องเดินทางไปดว้ย ท าให้งานสอนปกติต้องให้ผู้อื่นช่วยปฏบิัติหน้าที่แทน 
4. การประชุมวชิาการตา่งประเทศมีจ านวนไม่มาก ท าให้นักเรียนไม่สามารถไปเสนอผลงาน 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.4.2 : 
1.4.2.1 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ THE 7th RITS SUPER SCIENCE FAIR 2009,  

ณ Ritsumeikan High School, ประเทศญี่ปุน 
1.4.2.2 รายงานการน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ ในงาน Junior Session of Astronomical Society of 

Japan in 2010 ณ Hiroshima ประเทศญี่ปุน  
1.4.2.3 รายงานการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ในงาน International Sustainable World Energy 

Engineering Environmental Project Olympiad 2010 (ISWEEEP 2010) ณ สหรัฐอเมริกา 
 
1.4.2.4 รายงานการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ 

(Info matrix 2010) ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย  
1.4.2.5 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Nation University of Singapore High School of 

Mathematics and Science ประเทศสิงคโปร์   
1.4.2.6 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Leo Baeck, ประเทศอิสราเอล 
1.4.2.7 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Korea Science Academy (KSA) of Korea 

Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศเกาหลีใต้ 
1.4.2.8 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ The Research Education Congress Raffles 

Institute ประเทศสิงคโปร์   
1.4.2.9 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร ์
1.4.2.10 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น 
1.4.2.11 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Camborne Science and Community College 

ประเทศอังกฤษ 
1.4.2.12 รายงานการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ  ในงาน 

10th Kolmogorov’s Readings, the International Science Conference for High School 
Students  ณ The Advanced Science and Education Center – department of M.V. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

Lomonosov Moscow State University (AESC of MSU), A.N. Kolmogorov School  กรุงมอสโคว์ 
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

1.4.2.13 รายงานการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ในงาน2010 Shanghai International Youth Science 
and Technology Expo ณ Shanghai East Asia Exhibition Hall และ Shanghai High School 
ประเทศจีน 

1.4.2.14 รายงานการน าเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ International Student Science Fair 2010 
(ISSF2010), Australian Science & Mathematics School, Adelaide ประเทศออสเตรเลีย 
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ตัวชี้วัดที่  1.4  ผลส าเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
1.4.3  จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ ระดับประเทศและ 

                          ระดับนานาชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสรชัย  แซ่ลิ่ม 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศัพท์ : 0-2849-7238 
ค าอธิบาย : 

การท าโครงงานเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ การวางแผน หาข้อมูล และการ
ลงมือท าอย่างเป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล เป็นหัวใจหลักส าคัญของการท างานวิจัยอันเป็นสากล ทางโรงเรียนจึงกระตุ้น
ให้นักเรียนสามารถท าโครงงานที่แสดงถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ และโครงงานที่ถูกสร้างขึ้นเป็นที่
ยอมรับต่อผู้อื่นเช่น การได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ที่มีกรรมการจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้พิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ จ านวน
โครงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดแข่งขันของสมาคมฯ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
งานวิจัยอื่น ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสมาคมคือหน่วยงานที่มีการจัดแสดงโครงงาน มีการประกวด หรือให้รางวัล 
เช่น โครงการ YSC 2010, โครงการ NSC 2010, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,โครงการยุววิจัยยางพารา 
โครงการยุววิจัยไม้ผลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดให้มีการน าเสนอผลงาน
และได้จัดให้มีรางวัลในการน าเสนอโครงงาน เช่นรางวัลการน าเสนอผลงานด้านโปสเตอร์ดีเด่น หรือและการน าเสนอภาค
บรรยายดีเด่น เป็นต้น 

 ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากจ านวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
ระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2553  นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสิน้ จ านวน 14 โครงงาน (13 รางวัล) ดงันี ้

1) การประกวดโครงงานของโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 2552 จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึง่มีการประกวดขึ้นในระหวา่งวนัที่ 15-17 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลยับูรพา นักเรียน
ได้รับรางวลั จ านวน 1 รางวัล (1 โครงงาน) คือรางวัลที่ 2 ประเภททีม สาขาชีวภาพ  

2) การประกวดโครงงานของโครงการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2010 (Young Scientist 
Competition 2010: YSC 2010) จัดโดยสวทช. ซึ่งมีการประกวดขึ้นในระหว่างวนัที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553  
ณ ศูนย์การค้าแฟชัน่ไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 1 รางวัล (1 โครงงาน) คือรางวัลพิเศษให้
เดินทางไปสงัเกตการในการแข่งขันประกวดโครงงานในงาน Intel ISEF ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) การประกวดโครงงานของโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (Nation 
Software Contest: NSC 2010) จัดโดยสวทช.ซึ่งมีการประกวดขึ้นในระหว่างวนัที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553  
ณ ศูนย์การค้าแฟชัน่ไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 1 รางวัล (1 โครงงาน)  คือรางวัลที่ 3 
ประเภททีมในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน  

4) การประกวดโครงงานของโครงการยุววิจัยยางพารา ป ี2552 จัดโดยส านักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีการประกวดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2553 
ณ โรงแรมสมิหลาบรีซ สงขลา จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รบัรางวัล จ านวน 2 รางวัล (2 โครงงาน) คือรางวลัที่ 1 การ
น าเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น และรางวัลที่ 2 ผลงานวิจยัดีเด่น 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

5) การน าเสนอผลงาน ณ ทีป่ระชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการน าเสนอในวนัที่ 24-26 มีนาคม 
2553 ณ โรงแรมโลตัส บางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล (2 โครงงาน) คือรางวัลที่ 1 
การน าเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น และ รางวัลชมเชยการน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน International Sustainable World Energy Engineering 
Environmental Project Olympiad 2010 (ISWEEEP 2010) ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2553 ณ เมือง Houston 
รัฐ Texas นักเรียนได้รับรางวลัจ านวน 1 รางวัล (1 โครงงาน)  คือ รางวัลเหรียญเงิน 

7) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ (Info matrix 2010) 
ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนยี ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2553 นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 1 รางวัล (1 
โครงงาน)  คือ รางวัล 2nd Gold medal 
         8) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ  ในงาน 10th 

Kolmogorov’s Readings, the International Science Conference for High School Students  ณ The 
Advanced Science and Education Center – department of M.V. Lomonosov Moscow State University 
(AESC of MSU), A.N. Kolmogorov School  กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 
2553 นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 3 รางวัล (3 โครงงาน) คือ 2 เหรียญเงิน (Silver Medal) และ 1 ประกาศเกียรติคุณ 
(Honorable Mention) 
          9) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน 2010 Shanghai International Youth Science and 
Technology Expo ณ Shanghai East Asia Exhibition Hall และ Shanghai High School ระหว่างวันที ่12-18 
กรกฎาคม 2553 นักเรียนได้รบัรางวัล จ านวน 1 รางวัล (2 โครงงาน) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 8 โครงงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 9 โครงงาน 

 3 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 10 โครงงาน 

 4 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 11 โครงงาน 

 5 คะแนน   เมื่อมีจ านวนโครงงานของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดของสมาคมฯ 
               ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 12 โครงงาน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.3  จ านวนโครงงานของนักเรียนที่ 
        ได้รับรางวลัจากการประกวดของ 
         สมาคมฯ ระดบัประเทศและ 
         ระดับนานาชาต ิ

4 14  โครงงาน 5.0000 0.2000 

 
 

 
  



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)   - 23 - 

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และคณะกรรมการส่งเสริมโครงงานของโรงเรียนติดตามขา่วและประสานกบัโรงเรียน

เครือข่ายในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวชิาการ การแข่งขันประกวดและเสาะหาการ
ประชุมวชิาการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอสถานที่หรือเวทีการประกวดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่เหมาะสมให้โรงเรียนพิจารณา 

2. ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนทราบถึงการประกวด การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการน าเสนอผลงาน ณ 
ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ 

3. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมกับการประชุมวชิาการนั้น ๆ 
4. ประสานผูป้กครองขอความเห็นชอบอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปเสนอผลงานทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดทีี่จะน าเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการ 
ได้เป็นอย่างด ี

2. ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนบัสนนุนักเรียนในการเดินทางไปตา่งประเทศ และโรงเรียนหาทุน
สนับสนนุบางส่วนสมทบ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อม 

3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไ์ด้ท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง
การศึกษาต่างประเทศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนต้องบริหารเวลาในการท าโครงงานเนื่องจากมีชั่วโมงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ค่อนขา้งแน่น ท าให้มีเวลา

ในการท าโครงงานค่อนขา้งจ ากัด และเสร็จไม่ทนักับการประกวดและแข่งขัน 
2. เวทีในการประกวดหรือแข่งขันมีน้อย และบางเวทีการแข่งขันจะจัดแข่งขันกัน 2 ปีคร้ัง จึงท าให้เวทีในปีนี้น้อยลง 
3. การประกวดในเวทีต่างประเทศนั้นใช้คา่ใช้จ่ายแพงมาก จึงท าให้บางเวทีไม่คุ้มกับการลงทนุ จึงท าให้ไม่ได้เข้าร่วม 
4. เวทีในการแข่งขันบางรายการจะต้องมีเงื่อนไข เช่นโรงเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนและในปนีี้จะต้องเข้าร่วม

สังเกตการณ์การประกวดก่อน จึงมีสิทธิ์สง่เข้าประกวดในปีหนา้ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ในปีนี้ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.4.3 :  

1.4.3.1 รายงานสรุปรายชื่อโครงงานของโรงเรียนที่ได้รบัรางวลัในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึง่จัดโดย
สมาคมต่าง ๆ ในเวทีระดบัประเทศและต่างประเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
1.5.1  ร้อยละของนักเรียนที่ไดร้ับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 

                           ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ทุนการศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทนุที่นักเรียนโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รบัจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ในประเทศในสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนทีไ่ดร้ับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่ได้รับทนุเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดบั
ปรญิญาตรีจากแหล่งทุนตา่ง ๆ จ านวน 20 คน จากจ านวนทุนทั้งสิ้น 64 ทนุ คิดเป็นร้อยละ 31.25  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย เปน็ร้อยละ 20 

 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ไดร้ับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย เปน็ร้อยละ 25 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย เปน็ร้อยละ 30 

 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย เปน็ร้อยละ 35 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
                ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเปา้หมาย เปน็ร้อยละ 40 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1  ร้อยละของนักเรียนที่ไดร้ับทุนเข้าศึกษา 
         ต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่ง 
         ทุนเป้าหมาย 

4 ร้อยละ 
31.25 

3.2500 0.1300 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
จัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เห็นธรรมชาติ ความทา้ทาย คุณค่า ความส าคัญ และความก้าวหน้าของการ

ประกอบอาชีพเปน็นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเช่น 
1. การเข้าฟังบรรยายและไดส้นทนากับนักวิจัย ผูป้ระสบความส าเร็จทางด้านนี้ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 
2. การไปศึกษาดงูานหรือฝึกงานตามศูนย์วิจัยตา่ง ๆ กบันักวิจัยชัน้น าของประเทศ 
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัยทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทายและจุดเด่นของทนุการศึกษาทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีของสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5. การประชาสัมพนัธ์หรือท าความเข้าใจกับสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เก่ียวกับอุดมการณ์และเป้าหมายของการ

จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจ าเป็นทีต่้องมีทุนต่อยอดในระดับอุดมศึกษา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่นการท าโครงงาน การไปศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ที่หลากหลายและต่อเนื่องท าให้นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการท าวิจัยทางดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาและท าวิจยัเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขันและรับทุน ทัง้ในและต่างประเทศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูป้กครองยังขาดความมั่นใจในความเจริญก้าวหนา้และมัน่คงในการประกอบอาชพีเป็นนักวิจัย

ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. หน่วยงานของรัฐประชาสัมพนัธ์มาตรการและการจูงใจให้นักเรียนไปศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พื้นฐานและเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ  
3. รัฐบาลยงัขาดความชัดเจนเก่ียวกับทุนการศึกษาต่อเนื่องที่จะสนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก 
4. เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจการให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต(ิสวทช.) งดการให้ทนุแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รวมจ านวน 10 ทุน 

เงื่อนไข :  
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง โดยได้เคยก าหนดเงื่อนไขตามค ารับรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้คือ หาก

จ านวนทนุศึกษาต่อต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่รองรับมีจ านวนลดลงกว่าผลงานเดิมในอดีต ให้โรงเรียนขอ 
ปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาฯ อีกครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ไว้ใน 
ค ารับรองฯ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปีนี้อย่างมีนัยส าคัญ ขอให้
โรงเรียนท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงส านักงาน ก.พ.ร.เพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาฯ 
โดยส่งมาพร้อมกับการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน รอบ 12 เดือน     
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.5.1 : 

1.5.1.1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทนุเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปรญิญาตรีจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ปงีบประมาณ 2553 รุ่นที่ 17 

1.5.1.2 สรุปจ านวนนักเรียนที่ได้รบัทุนศกึษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งทนุต่าง ๆ 
ปีงบประมาณ 2553  
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ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
1.5.2  จ านวนนักเรียนที่ได้รับทนุศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรทีี่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง ทนุที่จัดสอบโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือที่
จัดสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มนีโยบายส่งเสริมสนบัสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแข่งขนัเพื่อรับการ
คัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ  เพื่อกลับมาเป็นนักวชิาการ  นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างองค์ความรูใ้ห้กับประเทศชาติ การด าเนนิงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถือเป็นภารกิจอันส าคัญภารกิจหนึ่งในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  
          ตามค ารับรองการปฏบิตัิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พจิารณาจากจ านวนนักเรียนที่ไดร้ับทุนศึกษาต่อตา่งประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ที่เป็นทนุเล่าเรียนหลวงที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น จ านวน 38 คน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไปเป็น 30 คน                 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไปเป็น 32 คน 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไปเป็น 34 คน 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไปเป็น 36 คน                
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีข้ึนไปเป็น 38 คน               

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2  จ านวนนักเรียนที่ได้รับทนุศึกษา 
        ต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาตร ี
        ขึ้นไป 

4 38 คน 5.0000 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนให้นักเรียนได้สมัครสอบชิงทนุโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 

และประสานงานต่าง ๆ เก่ียวกับการสมัครสอบชงิทุน 
2. ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
3. จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาตอ่ต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวฒุิและนักเรียนเก่าของโรงเรียน 
4. จัดมุมสนเทศ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักเรียน 
5. จัดบรรยายการเตรียมตัวสอบสมัภาษณ์และการท าแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถผา่นการคัดเลือก 
6. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ TOEFL และ SAT 
7. ด าเนินการติดตามผลของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยส่งแบบสอบถามให้นักเรียนแต่ละคนส่งกลับทาง

ไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) และโทรศัพท์สอบถามโดยตรงเพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับการ
ได้รับทนุไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจ านวนมาก  มีความสนใจ  มีความมุ่งมั่นทีจ่ะสมัครรับการคัดเลือกรับทุนไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานและมหาวทิยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ  ในการให้ข้อมูลและแหล่งทุน

ในการศึกษาต่อ 
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดีท าให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การเตรียมพร้อมในด้านภาษาและข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการขอรับทุนไปศึกษาต่อตา่งประเทศที่ 

โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน  ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2551 ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) งดการให้ทุนแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมจ านวน 10 ทุน 

เงื่อนไข : 
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องและได้เคยก าหนดเงื่อนไขตามค ารบัรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้คือ หาก

จ านวนทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่รองรับมีจ านวนลดลงกวา่ผลงานเดิมในอดีตให้โรงเรียนขอปรับ
เกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาฯ อีกคร้ัง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนีไ้ว้ในค า
รับรองฯ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานในปนีี้อย่างมีนยัส าคัญ ขอให้
โรงเรียนท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาฯ 
โดยส่งมาพร้อมกับการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.5.2 : 

1.5.2.1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทนุศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาตรีที่เป็นทุนเลา่เรียนหลวง และที่จัดสอบ
โดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                                                                                                       โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)  - 28 - 

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  ผลส าเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน 
1.5.3  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีใน 

                          มหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดบัแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

จากอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
และทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้น าของโลก การที่จะประสบผลส าเร็จดังกล่าว ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย อาทิ  
พื้นฐานความรู้ทางวชิาการของตัวนักเรียน มีครู-อาจารย์ที่มีความรู้ทางวชิาการสูง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้บ่ม
เพาะความเปน็นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี หลังจากนัน้ก็พยายามส่งเสริมสนับสนนุให้
นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพราะมหาวิทยาลัยชั้นน าเหล่านัน้เป็นที่รวมของคณาจารย์
ชั้นยอด ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสของนักเรียนที่จะได้พฒันาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงบ่มเพาะ สร้างให้
นักเรียนมีความสามารถที่จะกา้วไปสูส่ถาบันดังกล่าวได้ หากนกัเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ชั้นน า 50 ล าดบัแรกของสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถอืว่าเป็นผลส าเร็จของการศึกษาต่อ 

 ตัวชี้วัดผลส าเร็จนี้ พิจารณาได้จากจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดบัแรกของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา 2551 โดยใช้การ
จัดล าดบัมหาวิทยาลัยชั้นน า จาก THES-QS World University Ranking 2008 ของ Time Higher Education 
Supplement  

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดบัปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีงบประมาณ 2553 มีนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2551 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 คน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตร ี
                ในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 คน                 

 2 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18  คน 

 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19  คน 

 4 คะแนน   เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20  คน 

 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
                ในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 21 คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัชัน้น า 50 อันดับแรกของโลกเช่น 

1. ใหข้้อมูลและความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 อันดับแรกของโลก ของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ รวมถึงความท้าทายและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย 

2. จัดสรรบุคลากรของโรงเรียนที่มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณใ์นการก ากับดูแลนักเรียนทีส่นใจศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัชัน้น า 50 อันดับแรกของโลก เป็นรายบุคคล 

3. ประชาสัมพนัธ์และท าความเข้าใจกับสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เก่ียวกับอุดมการณ์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจ าเป็นที่จะได้รับทุนการศึกษาและต่อยอดใน
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้น า 50 ล าดบัแรกของโลก 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้

นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน 
2. โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งประเทศมาให้ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 อันดับแรกของโลก 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเตรียมตัวด้านภาษากบัสถาบันตา่งประเทศ จ านวน 1 ปี ท าให้โรงเรียนไม่สามารถมี

บทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนได้มากนัก 
2. การจัดล าดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของโลกทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ี

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.5.3 : 
1.5.3.1 รายชื่อนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยชั้นน า 

50 ล าดับแรกของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศกึษา 2551 
 

  
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.3 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 
         ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
         ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใน 
         มหาวิทยาลยัชัน้น า 50 ล าดับแรก 
         ของสาขาวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลย ี

5 20 คน 4.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
        รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.6  ผลส าเร็จของการส่งเสริม จูงใจ ให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.6.1  จ านวนนักเรียนที่ศึกษาตอ่ในสาขาที่ใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาวชิาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชน่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตน้ 

ภารกิจที่ส าคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าโอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบอาชีพเปน็นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการเตรียมก าลังคนทางดา้นดังกล่าวให้กับสังคม
และประเทศชาติซึ่งมีความขาดแคลนอย่างรุนแรง  

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  232 คน จากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 239 คน  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 218 คน 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 220 คน 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 222 คน 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 224 คน 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 226 คน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียนได้รับการบม่เพาะเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ 

เห็นคุณค่า โอกาสความทา้ทาย และเห็นความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เช่น 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1  จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขา 
         ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 232 คน 5.0000 0.2000 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
        รอบ 12 เดือน 

1. จัดให้มีการฟังบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยทีป่ระสบความส าเร็จทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
2. จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศนูย์หรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นน าของประเทศ  
3. จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในงานวิจัยของทั้งในและตา่งประเทศ 
4. จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดา้นคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ของสถานศึกษาและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียน
ได้รับการบ่มเพาะเกิดความรัก  มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเปน็นักวิจัยทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวิจัย ที่จะให้นักเรียนไดไ้ปศึกษา
ดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนนุให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวทิยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่
ปรึกษาในการท าโครงงานของนกัเรียน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูป้กครองยังขาดความมั่นใจ ในความเจริญก้าวหนา้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน็

นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. รัฐบาลมีมาตรการและแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเปน็นกัวิจัย

ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.6.1 : 

1.6.1.1  รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.6  ผลส าเร็จของการส่งเสริม จูงใจ ให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.6.2  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวัชชิรทาน  เข็มทอง 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถึงการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิชา
ที่เรยีกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวชิาทางดา้นวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้ เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานให้มากข้ึน เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลนมาก โดยการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รับการบ่มเพาะ เกิดความรกั ความสนใจ เห็นคุณค่า ความส าคัญ และความก้าวหนา้
ในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจยัทางดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน  49 คน จากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด 239 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ 14 
 2 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ 16 
 3 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ 18 
 4 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ 20 
 5 คะแนน    เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานร้อยละ 22 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียนได้เกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า 

โอกาสความทา้ทาย และเห็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชพีทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น 
1. จัดให้มีการฟังบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.2  ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อ 
         ทางดา้นวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

5 ร้อยละ 20.50 4.2500 0.2125 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

2. จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศนูย์หรือสถานีวิจัยในระดบัชั้นน าของประเทศ  
3. จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานวิจัยของทั้งในและต่างประเทศ 
4. จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางดา้นคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ

สถานศึกษาและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียน
ได้รับการบ่มเพาะ เกิดความรัก  ความพึงพอใจ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาส ความทา้ทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเปน็นักวิจัยทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบนัอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวิจัย ที่จะให้นักเรียนไดไ้ปดูงาน
หรือฝึกงาน ตลอดจนการสนบัสนุนให้บุคลากรขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นทีป่รึกษา
ในการท าโครงงานของนักเรียน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนและผูป้กครองยังขาดความมั่นใจ ในความก้าวหนา้และความมั่นคงในการประกอบอาชพีเป็น

นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเปน็นักวิจัยทางดา้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.6.2 : 

1.6.2.1  รายชื่อนกัเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2552 
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  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.7    จ านวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2552 ที่ได้รับการ 
                     พัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning หรือ  
                     Problem-based learning 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นายเศวต  ภูภากรณ์ 

                      2. นางสาวธวชินี  โรจนาวี 
                      3. นายคมศิลป์  โคตมูล 

โทรศัพท์ :  0-2849-7083 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3154, 3155, 4215 
ค าอธิบาย : 

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry – based learning) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบ
ค้นหาค าตอบในประเด็นหรือปญัหาที่ก าหนด  โดยเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ครูจะมีบทบาทในการเป็นผูส้่งเสริมที่จะให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายของข้อมูลของตนเอง 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ประจ าปงีบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนรายวชิาในหลักสตูรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning หรือ Problem-based leaning 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

จ านวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นตน้แบบในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ Inquiry - based  learning หรือ Problem-based learning ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  
2553  มีจ านวน  7  รายวิชา ได้แก ่

1.  ว30101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 
2.  ว30102   ดาราศาสตร์พื้นฐาน 
3.  ว30131   เคมีพื้นฐาน   
4.  ว30161   พื้นฐานของสิ่งมชีีวิต 
5.  ว30202   สมบัติกายภาพของสสาร  อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 
6.  ว30232   จลนศาสตร์เคมีและสมดลุเคมี 
7.  ว30262    ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1 คะแนน   เมื่อจ านวนรายวชิาในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning  
               หรือ Problem-based learning  เป็น 1 รายวชิา 

 2 คะแนน  เมื่อจ านวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning  
               หรือ Problem-based learning  เป็น 2 รายวชิา 

 3 คะแนน   เมื่อจ านวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning  
               หรือ Problem-based learning  เป็น 3 รายวชิา 

 4 คะแนน   เมื่อจ านวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning  
               หรือ Problem-based learning  เป็น 4 รายวชิา 
 

 
  



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ (องค์การมหาชน)   - 35 - 

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

 5 คะแนน   เมื่อจ านวนรายวชิาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Inquiry - based  learning  
               หรือ Problem-based learning  เป็น 5 รายวชิา 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับครูที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะท างาน  
2. คณะท างานศึกษารูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นน าของโลก 
3. คณะท างานระดมความคิดจัดท าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายรายวชิา(Course Description) ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง(Specific Learning Outcomes)  และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ(Course Outline)  
4. ประสานกับ Dr. David Workman เพื่อส่งครูจากสาขาวชิาฟสิิกส์ 1 คน  สาขาวิชาเคมี 1 คน  และสาขาวชิา

ชีววิทยา 1 คน ไปรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา The Nature of Science 
and Scientific Inquiry ณ Illinois Mathematic and Science Academy (IMSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พทุธศักราช  2552  ซึ่งมี  รายวิชา  ว30291  ธรรมชาติและการ
สืบเสาะอย่างวทิยาศาสตร์  (Scientific Inquiry and the Nature of Science)  เป็นรายวชิาที่ก าหนดให้ 
นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ว30291  ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวทิยาศาสตร์  ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2552 

7. สนับสนนุให้ครูผู้สอนทุกคนในทกุรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
Inquiry -  based  learning  หรือ Problem-based learning 

8. จ านวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Inquiry - based  learning หรือ Problem-based learning 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จ านวน  7  รายวชิา 

8.1  ว30101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 
8.2  ว30102   ดาราศาสตร์พื้นฐาน 
8.3  ว30131   เคมีพื้นฐาน   
8.4  ว30161   พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7  จ านวนรายวชิาในหลักสูตรโรงเรียน 
      มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศกัราช  
      2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
      ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
      โดยใช้ Inquiry - based  learning  
      หรือ Problem-based learning 

5 7 รายวิชา 5.0000 0.2500 
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  รายงานผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

8.5  ว30202   สมบัติกายภาพของสสาร  อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง 
8.6  ว30232   จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคม ี
8.7  ว30262   ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
โรงเรียนมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ้Inquiry - based  learning หรือ Problem-based learning  ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.7 : 
1.7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบบัสมบรูณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน  7  รายวิชา  คือ 1) ว30101   

ฟิสิกส์พื้นฐาน 2) ว30102   ดาราศาสตร์พื้นฐาน 3) ว30131   เคมีพื้นฐาน 4) ว30161   พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
5) ว30202   สมบัติกายภาพของสสาร  อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสยีง 6) ว30232   จลนศาสตร์เคมแีละสมดลุเคมี 
7) ว30262   ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลส าเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                   มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
                   1.8.1  จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและฝึก 
                              ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวอรวรรณ  ปิยะบุญ 

                     2. นางสาวศิริมาศ  สุขประเสริฐ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4244, 4241 
ค าอธิบาย : 

การเสริมสร้างลักษณะการท าโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการท าวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกท าโครงงาน ร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานที่
ท าการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนเช่น หน่วยวิจัยของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเช่น การเป็นที่ปรึกษา
ในการท าโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ การให้ทุนวิจัย และการให้ความอนุเคราะห์อื่น ๆ ต่อการท า
โครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ จ านวน
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ 
ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
            ในปีงบประมาณ 2553  มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและฝึก
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร ์จ านวน 25 หน่วยงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ 
               ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 16 หน่วยงาน 

 2 คะแนน   เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ  
                     ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 17 หน่วยงาน 
 3 คะแนน   เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ  
                     ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 18 หน่วยงาน 
 4 คะแนน   เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ  
                     ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 19 หน่วยงาน 
 5 คะแนน   เมื่อมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและ  
                    ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

         รอบ  6 เดือน 
         รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนรับทราบเก่ียวกับการท าโครงงานในหน่วยงานวิจัย 
2. ประชาสัมพนัธ์งานวิจัยที่หน่วยงานวิจัยตา่ง ๆ ด าเนนิการอยู่ให้นักเรียนทราบ 
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเก่ียวข้องกับโครงงานของนักเรียน และของนักวิจัยใน

หน่วยงานวิจัยนัน้เพื่อให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
4. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ 
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์และท าโครงงาน งานวิจัย 
6. ติดตามการฝึกประสบการณ์และการท าโครงงาน งานวิจัย 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     มีหน่วยงานวิจัยจ านวนมากที่สะดวกต่อการเดินทางไปและกลับ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้ใน

เขตจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร และนักวิจยัของหน่วยงานวจิัยยินดทีี่จะรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความสนใจในงานวิจัยของหน่วยงานวิจยัที่อยู่ไกลจากโรงเรียนมากเช่น ศนูย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลยับูรพา ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สถาบันวิจยัแสงซนิโครตรอน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี และหอดูดาวสิรินธร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2. การเดินทางไปยงัศูนย์วิจัยต่าง ๆ ของนักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียน มีสิ่งที่จะท าความเข้าใจร่วมกันคือ การออก
นอกบริเวณโรงเรียนของครูและนักเรียน  การกลับเข้าหอพักของนักเรียน ค่าเดินทาง เวลาปฏบิตัิงาน ภาระงาน
ของครูที่พานักเรียนไป 

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการท าโครงงานของนักเรียนที่หน่วยงานวจิัยบางแห่งค่อนข้างสูงกวา่ทุนทีโ่รงเรียนให้
โครงงานละ 5,000 บาท โรงเรียนควรต้องมีระเบียบการจา่ยเงนิค่าตอบแทนหน่วยวิจัยที่ชัดเจน 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.8.1 :  
        1.8.1.1 รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนท าโครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ 
                    ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1  จ านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ 
         โรงเรียนในการให้นักเรียนท า 
         โครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ทาง 
         วิทยาศาสตร์ 

3 25  
หน่วยงาน 

5.0000 0.1500 
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ตัวชี้วัดที่  1.8  ผลส าเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                   มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
                   1.8.2  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ 
                              ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดบัดีขึน้ไป 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชยัวัฒน์  เชื้อมั่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวอรวรรณ  ปิยะบุญ 

                      2. นางสาวศริิมาศ  สุขประเสริฐ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7231 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4244, 4241 
ค าอธิบาย : 

การเสริมสร้างลักษณะการท าโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการท าวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกท าโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ท าการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนเช่น หน่วยวิจัยของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเช่น 
การเป็นที่ปรึกษาในการท าโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ การให้ทุนวิจัย และการให้ความอนุเคราะห์อื่น ๆ 
ต่อการท าโครงงานของนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์คือ ร้อยละ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดี
ขึ้นไป 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับ
ผลการประเมินจากหน่วยงานวจิัยในระดับดีขึน้ไป 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
          ในปีงบประมาณ 2553  มีนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผล
การประเมินจากหน่วยงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 95.60   
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1 คะแนน   เมื่อร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
               และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดบัดีขึ้นไป 

 2 คะแนน   เมื่อร้อยละ 55 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
               และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจยัในระดบัดีขึ้นไป 

 3 คะแนน   เมื่อร้อยละ 60 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
                     และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 
 4 คะแนน  เมื่อร้อยละ 65 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
                     และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 
 5 คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
                    และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 



การประเมินผลการปฏบิัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

                                                                                                        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)   - 40 - 

ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับทราบเก่ียวกบัการท าโครงงานของนักเรียนในหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับการท าวิจัย 
2. ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับผลงานวจิัยที่หน่วยวิจัยตา่ง ๆ ด าเนินการอยู่ให้นักเรียนทราบ 
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเก่ียวข้องกับโครงงานของนักเรียน จากนั้นประสานงาน

ขอบุคคลากรของหน่วยวิจัยนั้นเพื่อให้รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
4. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ 
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์และท าโครงงานวิจัยในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
6. ติดตามการฝึกประสบการณ์และการท าโครงงานวิจัยของนักเรียนในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
7. ขอความอนุเคราะห์จากนักวิจัย ประเมินนักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
     มีหน่วยงานวิจัยจ านวนมากที่สามารถเดินทางไปและกลบั โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้ในเขตจังหวัด

นครปฐมและกรุงเทพมหานคร และนักวิจัยของหน่วยงานวิจัยยนิดีที่จะรบันักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
            อุปสรรคเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์เนื่องจากผูป้ระเมิน และผู้ถูกประเมินมีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่างในรูปแบบการฝึกประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแตล่ะหน่วยงาน 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.8.2 :  
1.8.2.1 รายงานผลการประเมินการท าโครงงานในหนว่ยงานวิจัย 
1.8.2.2 ตัวอย่างแบบประเมิน 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.2  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
        และได้รับผลการประเมินจากหน่วย 
        งานวิจยัในระดบัดีขึ้นไป 

5 ร้อยละ 
95.60 

5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.9  ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประดิษฐ  นวลจันทร ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1.  นายเศวต  ภูภากรณ์ 

                       2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7083 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 2154, 2158 
ค าอธิบาย : 

เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ พ.ศ. 2543 กล่าวไว้ชัดเจนให้โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์เป็นตน้แบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทั้ง 12 แห่ง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งให้เปน็โรงเรียนที่เนน้การจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไ์ด้ให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนบัสนนุ
ทางวชิาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยให้สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนักเรียนห้องพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีผ่่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกว่าเป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษทางดา้นคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ให้ยกระดับหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

 ผลส าเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย วดัได้จากจ านวนโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  ทีน่ าหลักสูตรหรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2553   ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง 

  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

โรงเรียนได้วา่จ้างส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เปน็ที่ปรึกษาท า
หน้าที่ประเมนิผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย             ได้คะแนนร้อยละ 91.67 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แห่ง  
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แห่ง 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80 ของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แห่ง 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แห่ง 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 90 ของผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทัง้ 12 แห่ง 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.9   ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการ 
       กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
       12 แห่ง  

4 ร้อยละ 91.67 5.0000 0.2000 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. จัดการประชุมเชงิปฏบิัติการท าความเข้าใจการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2552ให้กับผู้บริหาร
และครูที่สอนห้องวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 

2. จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” ให้กับผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อสอบแบบเขียนตอบ” ให้กับครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ทั้ง 12 แห่ง   

4. จัดประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อจัดท าข้อสอบรายวชิาพืน้ฐานทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
5. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้“พี่ช่วยน้อง  เพื่อนช่วยเพื่อน” ระหว่างนักเรียนปัจจุบัน  นักเรียนเก่า

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  กับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย    

6. จัดอบรมความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2552 สายคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ให้ครูที่สอนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 

7. จัดประชุมเชงิปฏบิัติการการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 
12 แห่ง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
2. ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ความแตกต่างของระบบการท างานของหน่วยงานราชการกับองค์การมหาชน 
2. การกระจายของที่ตั้งโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย ทั่วประเทศ 12 แห่ง ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการด าเนินการ 
3. มีการโยกย้ายระดบัผูบ้ริหารโรงเรียนบ่อย  เนื่องจากผู้บริหารเดมิเติบโตไปขยายผลในโรงเรียนอื่น 
4. มีการโยกย้ายครูในโรงเรียนบ่อยครั้ง  และการบรรจุครูเข้าใหม่แต่ไม่ตรงตามสาขาวชิาที่ต้องการ 
5. การสื่อสารภายในโรงเรียนไมช่ัดเจน  ท าให้ไม่เกิดประสทิธิผล 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.9 : 
1.9.1 รายงานผลส าเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ร้อยละความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวธวชนิี  โรจนาวี 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ  ที่มีเปา้ประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ  การสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ
ราชการโดยสุจริต  ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสจุริต  ซื่อตรง  เที่ยงธรรม  
เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส านักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  เป็นต้นมา 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ด าเนินการจา้งผูป้ระเมินอิสระด าเนินงานส ารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ซึ่งงานบรกิารที่นักเรียนได้รับบริการโดยตรงตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึง
ขั้นตอนสุดทา้ย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจได้ทันที  ณ  จุดนั้น  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตวัต่อตัวหรือ
ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ  โดยประเดน็ส าคัญ ๆ ที่ใช้ในการส ารวจความพงึพอใจ  ประกอบไปด้วย 

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ 2553  ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

จากการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง  ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยได้ด าเนินการจ้าง บริษัท แบรนด ์เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากัด เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจ  
ผลปรากฏวา่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับ พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 84.6  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่องานบริการของโรงเรียน  
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่องานบริการของโรงเรียน 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่องานบริการของโรงเรียน 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่องานบริการของโรงเรียน 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่องานบริการของโรงเรียน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

       
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

 

 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนกัเรียน 
     ที่มีต่องานบริการของโรงเรียน 

2 ร้อยละ 84.60 3.9200 0.1960  

  
 

     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การส ารวจกลุ่มเปา้หมายผู้รับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ คือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2553  และครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. ประเด็นหลักที่ท าการส ารวจ ประกอบด้วย 

2.1 การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ตามข้อก าหนดของ ก.พ.ร. 
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียน หอพัก 

ระบบบริการวิชาการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา 
2.2 การส ารวจความเชื่อมัน่เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการโดยให้ความส าคัญกบัความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

3. ก าหนดระยะเวลาของการศึกษา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 - ตุลาคม 2553 
4. การส ารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากผู้ปกครองและนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2553 และครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. การศกึษารายละเอียดแบบเจาะลึกจากกลุ่มนักเรียน คือ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก และ

กลุ่มผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองเครือข่าย โดยใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

6. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านตา่ง ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ์

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดท าแบบส ารวจทีส่ามารถด าเนินการ ได้เป็นอยา่งด ี

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
หน่วยงานภายนอกที่มาด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ไม่มีความเข้าใจการ

บริหารงานภายในของโรงเรียนอย่างแท้จริง  จึงท าให้ไม่เข้าใจระบบการแบ่งหน่วยงานบริการของโรงเรียน  และภารกิจ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน  ซึง่มีผลต่อการตั้งประเด็นค าถามดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.1 : 

2.1.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการและความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอก
ที่โรงเรียนให้บริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2.2  ร้อยละความพงึพอใจของหน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนให้บริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวธวชนิี  โรจนาวี 
โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7155 
ค าอธิบาย : 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่มีเป้าประสงค์ส าคญัประการหนึ่ง คือ  การสร้างจติส านึกในการปฏิบัติราชการ
โดยสุจริต  ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต  ซือ่ตรง  เที่ยงธรรม  เป็นกลาง  
ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการปฏบิตัิราชการอย่างมปีระสทิธิภาพ  ประสิทธผิล  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส านักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ  และองค์การมหาชน  และความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  
เป็นต้นมา 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้ด าเนินการจา้งผูป้ระเมินอิสระด าเนินงานส ารวจความ 
พึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ  โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพงึพอใจ  เช่น  หน่วยงานที่
ติดต่อขอศึกษาดูงานทัง้งานบริการวิชาการ  งานบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  งานหอพัก  งานวทิยากร,  หน่วยงานที่
ขอความช่วยเหลือให้จัดค่ายวิทยาศาสตร์,  หน่วยงานที่ขอให้โรงเรียนรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกนักเรียน  เช่น  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์  เปน็ต้น  ด าเนินการส ารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือตอบแบบ
ประเมินความพงึพอใจ  โดยประเด็นส าคัญ ๆ ที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ  ประกอบไปด้วย 

(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ 2553  ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
จากการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนมหิดลนุสรณ์ให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการรวบรวมความคดิเห็นของผู้มาศึกษาดูงาน ผูบ้รหิารและครู จากโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และผูป้ระสานงานโรงเรียนในโครงการ วมว. ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยได้ด าเนินการจา้ง บริษทั 
แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากัด เป็นผู้ส ารวจความพงึพอใจ ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 
86.50 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 1  คะแนน   เมื่อร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ  
 2  คะแนน   เมื่อร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 
 3  คะแนน   เมื่อร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 
 4  คะแนน   เมื่อร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ 
 5  คะแนน   เมื่อร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ      
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
       
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนนิงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

 

 2.2   ร้อยละความพึงพอใจของ 
       หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียน 
       ให้บริการ 

5 ร้อยละ 86.50 4.3000 0.2150  

   
 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การส ารวจกลุ่มเปา้หมายหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ  คือ ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์  ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ทั้ง  12  แห่ง  ผู้ประสานงานโรงเรียนในโครงการ  
วมว.  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่าย 

2. ประเด็นหลักที่ท าการส ารวจ ประกอบด้วย 
2.1 การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ ตามข้อก าหนดของ ก.พ.ร. 
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.2 การส ารวจความเชื่อมัน่เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการโดยให้ความส าคัญกบัความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

3.   ก าหนดระยะเวลาของการศึกษา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 - ตุลาคม 2553 
4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
5. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านตา่ง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต่อหน่วยงาน

ภายนอก 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเก่ียวกับการจัดท าแบบส ารวจทีส่ามารถด าเนินการ ได้เป็นอยา่งดี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
หน่วยงานภายนอกที่มาด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  ไม่มีความเข้าใจการ

บริหารงานภายในของโรงเรียนอย่างแท้จริง  จึงท าให้ไม่เข้าใจระบบการแบ่งหน่วยงานบริการของโรงเรียน  และภารกิจ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน  ซึง่มีผลต่อการตั้งประเด็นค าถามดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.2 : 
2.2.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการและความพงึพอใจของหน่วยงานภายนอกที่

โรงเรียนให้บริการ 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่   3.1   ระดับความส าเร็จในการใช้ต้นทนุต่อหน่วยเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง 

                       2. นางสาวสภุา  นิลพงษ์ 
โทรศัพท์ :  0-2849-7132 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 2126, 2109 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่องค์การมหาชนสามารถจัดท าบัญชีต้นทนุต่อ
หน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักได้ 

 ภารกิจหลักของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์มีสถานภาพเปน็องคก์ารมหาชน ภารกิจของโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงการ
จัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเทา่นัน้  โรงเรียนต้องปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และยังต้องจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจ า เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนได้
สูงสุดเต็มตามศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษท านองเดียวกันกับโรงเรียนที่มีจดุมุ่งหมายเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ในนานาอารยประเทศอีกด้วย เมื่อวิเคราะห์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ภารกิจของโรงเรียนอาจแบ่งได้เป็น 5 ประการ 
ดังนี ้

 ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอน แยกเป็น 2 ภารกิจย่อย ดังนี้ 
        ภารกิจที่ 1.1 : การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ภารกิจที่ 1.2 : การจัดการเรยีนการสอนตามทีโ่รงเรียนไดพ้ัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเป็นการ 

       เฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 ภารกิจที่ 2 : การจัดการศึกษาในรูปแบบของการเป็นโรงเรียนประจ า 
 ภารกิจที่ 3 : การเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
 ภารกิจที่ 4 : การเป็นโรงเรียนทีม่ีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน 
 ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 
ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2553   ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดบัความส าเร็จในการใช้ต้นทนุต่อหน่วยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ในปีงบประมาณ 2553 โรงเรียนได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2553  
โดยคณะกรรมการจัดท าตน้ทนุต่อหน่วยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไดด้ าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ปี 2553 (รอบ 12 เดือน) และจดัท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพโดยมีการด าเนินงานตามแผนการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน  ส าหรับปี 2553 อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดบั ดังนี้ 

ระดับ 1   มีการแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบศึกษาทบทวน
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

เท่ากับ  1  คะแนน 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 น าฐานข้อมูลฉบบัปรับปรุงใช้ในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เท่ากับ  2  คะแนน 

ระดับ 3 จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (รอบ 12 เดือน) 

เท่ากับ  3  คะแนน 

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตระหวา่งปี 2552 และปี 
2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว และจดัท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ผลผลิตไดแ้ล้วเสร็จ 

เท่ากับ 4  คะแนน 

ระดับ 5 จัดท าแผนพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปี
ต่อไป (ปงีบประมาณ 2554) โดยระบุกิจกรรมส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการ และระบุเป้าหมายทีช่ัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน ของโรงเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

เท่ากับ 5  คะแนน 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. โรงเรียนได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2553 
2. คณะกรรมการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
3. ด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน ปี  2553 
4. จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) เรียบร้อยแล้ว 
5. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตระหวา่งปี 2552 และปี 2553 และท าการวิเคราะหค์วามเปลี่ยน

และจัดท ารายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลผลติเรียบร้อยแล้ว 
6. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของโรงเรียนในปี 2554 เรียบร้อยแล้ว  
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
   บุคลากรของโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2549 
 
 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : 
    โรงเรียนยังไมส่ามารถเข้าถึงการค านวณตน้ทุนผลผลิตใน ระบบ GFMIS  ของกรมบัญชีกลางได ้
 

 
  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

 3.1  ระดับความส าเร็จในการใช้ต้นทนุ 
       ต่อหน่วยเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพ 
       การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2 ระดับ 5 5.0000 0.1000 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.1 : 
3.1.1 ค าสั่งที่ 378/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2553 
3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
3.1.3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.2   ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการเงินและ 
                    การบัญชี พ.ศ. 2543 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. น.ส.สายสมร  ยมวชิราสนิ 

                      2. นางกรรณิกา  แก้วมะเริง 
                      3. น.ส.จิรนันท์  เกรียงธีรศักดิ์ 

โทรศัพท์ :  0-2849-7132 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 2125,  2126, 2133 
ค าอธิบาย : 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รบัการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 
ให้เป็นองค์การมหาชน ซึ่งเปน็หน่วยงานของรัฐ และเปน็นิตบิุคคล โดยให้โรงเรียนมีอ านาจในการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใชจ้ าหนา่ยและจัดหาประโยชน์จากทรัพยส์ินของโรงเรียน ในการใช้จ่ายเงนิของโรงเรียนให้ใช้จ่ายไปเพื่อ
กิจการของโรงเรียนโดยเฉพาะ และการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 คณะกรรมการได้ก าหนดข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบญัชี พ.ศ. 2543 โดย
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2543 และโรงเรียนได้บงัคับใช้มาเป็นเวลาพอสมควร หลักเกณฑบ์างประการอาจไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปจัจบุันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติราชการ สามารถ
อ านวยความสะดวก ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2553   ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดบัความส าเร็จในการปรับปรุงระเบยีบ ข้อบังคบัโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วา่
ด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการปฏบิัติงานตามข้อบงัคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการเงินและการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ตามลักษณะงาน 7 หมวด ของข้อบังคับ และน าเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดบั ดังนี้ 

ระดับ 1   สรุปงานด้านการเงินและการบญัชีที่จัดให้บริการบุคลากรภายใน
โรงเรียน จากข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงิน
และการบัญชี พ.ศ. 2543 ทั้งหมด พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานในอดีต ในประเด็นทีม่ักขาดความเข้าใจ หรือยังปฏิบตัิ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือปัญหาอื่นๆ ที่พบในทางปฏิบัติ 

เท่ากับ  1  คะแนน 

ระดับ 2 คัดเลือกงานด้านการเงินและการบัญชีที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างน้อย 3-5 งาน จัดท าแนวทางการ
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน 
มกราคม 2553 
 

เท่ากับ  2  คะแนน 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ระดับ 3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคบัฯ ให้บุคลากรทราบ
และประกาศผังขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการทีป่รับปรุงใหม่ให้
ชัดเจน ณ จุดที่ให้บริการ 

เท่ากับ  3  คะแนน 

ระดับ 4 ติดตามผลการให้บริการในงานบริการที่ปรับปรุงเปรียบเทียบกับ
อดีตก่อนปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลผลให้บริการจริง อย่างน้อย 6 เดือน
ขึ้นไป 

เท่ากับ 4  คะแนน 

ระดับ 5 รายงานสรุปผลการปรบัปรุงในภาพรวมให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบภายในสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เท่ากับ 5  คะแนน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ฝ่ายคลังและพสัดุด าเนนิการวิเคราะห์ผลการปฏบิัติงานตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ว่าด้วยการเงินและการบญัชี พ.ศ. 2543  ตามลักษณะ 7 หมวดของข้อบังคับดังกล่าว 
2. ด าเนินการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน 
3. ชี้แจงครูและเจ้าหนา้ที่ พร้อมจดัท าแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ณ ฝ่ายคลงัและพสัดุ 
4. ติดตามผลการให้บริการในงานบริการที่ปรับปรุง เปรียบเทียบกับอดีตก่อนปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลผลให้บริการจริง 

ระหว่างเดือนมีนาคม 2553 – 30 กันยายน 2553 
5. สรุปผลการปรับปรุงในภาพรวมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 73/6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 (ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 
2553 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. โรงเรียนสามารถด าเนินการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่บุคลากร 
2. บุคลากรของฝ่ายคลังและพัสดุมีความพร้อมในการให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียน 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

     -   
 
 

 

  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

 3.2  ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 
       ระเบียบ ข้อบังคับโรงเรียนมหิดล 
       วิทยานสุรณ์ว่าดว้ยการเงนิและการ 
       บัญชี พ.ศ. 2543 
 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.2 : 
3.2.1 บันทึกข้อความฝ่ายคลังและพัสดุ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  
3.2.2 เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ 69/2/53 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 
3.2.3 เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ 70/3/53 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 
3.2.4 บันทึกข้อความฝ่ายคลังและพัสดุ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 
3.2.5 เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ 73/6/53 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  3.3   ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเศวต  ภูภากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางวชิราวรรณ  บุนนาค 

                       2. นางอัจฉรา  เก่งบัญชา 
                       3. นายชัยวฒัน์  เชื้อมั่ง 

โทรศัพท์ :  0-2849-7154 โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 6259,  6265, 4231 
ค าอธิบาย : 

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ฉบับปีพุทธศักราช  2548  และฉบับปีพุทธศักราช  2552  ก าหนดเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  ให้นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนแต่ละคนตามเกณฑ์ขั้นต่ าทีโ่รงเรียนก าหนด  เพื่อสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีจิตวิญญาณของความเปน็นักวจิัยและนักประดิษฐ์คิดคน้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักการเรียนรู้  มีความเป็นไทย   
มีความมุ่งมั่นพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  ซึง่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส าคัญ 3 กิจกรรม  
คือ  ค่ายวิชาการ  ค่ายปฏิบตัิธรรม  และค่ายบ าเพ็ญประโยชน์  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

 

 

กิจกรรม จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
1. ค่ายวิชาการ  ก าหนดให้นักเรียนเข้า

ร่วมไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 
3 วัน 

 

เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
ในธรรมชาติ  ฝึกความอดทน  ความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน  และความสามารถในการแก้ปัญหา   ฝึกให้เป็นคน
ช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งด้านธรรมชาติ / กายภาพ  
ด้านศิลปวฒันธรรม  และด้านวถิีการด ารงชีวิต  สามารถตั้ง
ค าถามที่หลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่สามารถ
น าไปเปน็หัวข้อในการท าวิจัย (โครงงาน) ได้  แล้วเลือกหัวข้อ
หนึ่งมาด าเนินการหาค าตอบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ภายในระยะเวลาที่เข้าค่าย (mini project) 

2. ค่ายปฏิบัตธิรรม  ก าหนดให้นักเรียน
เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ๆ ละไม่ 
ต่ ากว่า 3 วัน 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏบิัติศาสนกิจที่ถูกต้องภายใต้
บรรยากาศที่เปน็จริงสอดคล้องกับศาสนาทีน่ักเรียนนับถือ  
ได้รับการฝึกฝน ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่า 
มีวินัยในตนเอง และได้รบัประสบการณ์ในการฝึกจิตให้สงบ 
(ฝึกสมาธิเบื้องตน้) 

3. ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ก าหนดให้
นักเรียนเข้าร่วม ไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง 

เพื่อพัฒนาลักษณะนสิัยของการเป็นผู้ให้  ทั้งต่อเพื่อน  
พี่  น้อง  ผู้ด้อยโอกาสและสงัคมทั่วไป  พฒันาลักษณะนสิัย
ให้เกิดความหวงแหน  เห็นคุณค่าและช่วยท านบุ ารุง
สาธารณสถาน  เห็นและเข้าใจสภาพปัญหาของสังคม 

 โดยเฉพาะสภาพชวีิตความเปน็อยู่ที่แตกต่างหลากหลายของ
คนในสังคม  เกิดความส านึกและความรับผดิชอบในการ
พัฒนาสังคมร่วมกัน  มีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะใช้
ความสามารถของตนเองตอบแทนสังคมและแผน่ดินเกิด 

 

ตามค ารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  2553   ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้  พิจารณาจากระดบัความส าเร็จของผลการด าเนนิงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง  3  กิจกรรม  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน  2553 ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลเชิง
คุณภาพของกิจกรรม มากกว่า 4.00 คะแนนขึ้นไป 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมค่ายวิชาการ)ในปีงบประมาณ 2553 จัดทั้งหมด 6 ค่าย ดังนี ้
1. ค่าย Science งามกับ 3 นา    6-9 ธันวาคม 2552     Mini Project  จ านวน  11 เร่ือง 
2. ค่ายกลศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัตนชาติ และสิ่งแวดล้อม  6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project จ านวน 11 เร่ือง 
3. ค่ายเปิดภูมิอารยธรรมตามรอยโบราณคดี ธรณีวิทยา  6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  6 เร่ือง 
4. Scientists hit your goals Camp  7-10 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  14 เร่ือง 
5. ค่ายภูมิปัญญาสู่ วิทยาศาสตร ์ 6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  12 เร่ือง 
6. ค่ายท้าลมหนาวกบัสะแกราช สมัผัสธรรมชาติของชาวนา 6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน 12เร่ือง 

               รวม Mini Project  จ านวน  66 เร่ือง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ 282 คน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน)์ ในปงีบประมาณ 2553 จัดแล้ว 14 ค่าย ดังนี ้

1. ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียน ตชด.ค่ายโรงเรียน ตชด.บา้นถ้ าหิน จังหวัดราชบุรี ( 20-22 พ.ย.2552 ) 
2.  ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง  จังหวัดราชบุรี                     ( 20-22 พ.ย.2552 ) 
3. ค่ายพี่ช่วยน้องโครงการรักการอ่าน โรงเรียนวดัธรรมปัญญา จ.นครนายก          (2 – 4 เม.ย.53) 
4. ค่ายพี่ช่วยน้อง“พี่น้องสองฝั่งฝนั” โรงเรียนศึกษาสงเคราะหช์ัยนาท จ.ชัยนาท (31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553) 
5. ค่ายพี่ช่วยน้อง“สร้างปันฝันจากพี่สู่น้องพนมทวน”  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

(31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553) 
6. ค่ายพี่ช่วยน้อง“ปลายฝนั” โรงเรียนวัดไผด่ า(สันติภาพที่ 183)  จ.สิงห์บุรี  ( 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553 ) 
7. ค่ายพี่ช่วยน้อง“ECT”โรงเรียนวดัธรรมปัญญา จ.นครนายก  ( 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553 ) 
8. ค่ายพี่ช่วยน้อง“วัดสนัหรรษา” โรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก ( 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553 ) 
9. ค่ายพี่ช่วยน้องโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี จ. นครยายก (31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553 ) 
10. ค่ายพี่ช่วยน้อง“เติมเต็มความรู้สู่ตองบุโบราณ” โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 

จ.พระนครศรีอยุธยาเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี จ.นครนายก  ( 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553 )  
11. ค่ายพี่ช่วยน้อง “วิทย์สนุกปลุกจินตนาการ” โรงเรียนบ้านพาดหมอน จ.นครปฐม (31 ก.ค. –1 ส.ค. 2553) 
12. ค่ายพี่ช่วยน้อง โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม(พฒันวิเทศประชาสรรค์) จ.เพชรบุร ี( 24-25 ก.ค. 2553 ) 
13. ค่ายพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  กทม.      ( 3 ส.ค.2553 ) 
14. ค่ายพี่ช่วยน้อง“ร่วมจิตอาสา”โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯจ.นครปฐม 21-22 ส.ค.2553 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมค่ายปฏิบัตธิรรม) ในปีงบประมาณ 2553  ได้ด าเนินการเข้าค่ายในระหว่างวันที่   
4-6 มิถุนายน 2553  ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนเข้าค่ายจ านวน 236 คน  รายละเอียดดังเอกสาร 
สรุปผลการประเมิน โครงการค่ายปฏิบตัิธรรม “แสงธรรมน าชวีิต” 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ก าหนดเป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดบั ดังนี้ 

ระดับ 1   ด าเนินการตามแผนงานในกิจกรรมเป้าหมายได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 เท่ากับ  1  คะแนน 
ระดับ 2 ด าเนินการตามแผนงานในกิจกรรมเป้าหมายได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 95 เท่ากับ  2  คะแนน 
ระดับ 3 ด าเนินการตามแผนงานในกิจกรรมเป้าหมายได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 เท่ากับ  3  คะแนน 
ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนงานในกิจกรรมเป้าหมายได้แล้วเสร็จ  

ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลเชิงคุณภาพของกิจกรรม
เป้าหมายตั้งแต่ 3.50-4.00 คะแนน 

เท่ากับ 4  คะแนน 

ระดับ 5 ด าเนินการตามแผนงานในกิจกรรมเป้าหมายได้แล้วเสร็จ  
ร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลเชิงคุณภาพของกิจกรรม
เป้าหมายมากกว่า 4.00 คะแนน ขึ้นไป 
 

เท่ากับ 5  คะแนน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         กิจกรรมค่ายวิชาการ ได้ด าเนินการตามแผนครบถ้วนจ านวน 6  ค่ายแล้ว ในระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2552  
แต่ละค่ายใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 3 วัน  มีผลการประเมินแต่ละค่ายโดยเฉลี่ย มากกว่า 4.00 คะแนน  และนักเรียนได้ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จัดท า mini project ทั้ง 6 ค่าย รวม 66 โครงงาน (ดังเอกสารแนบ) 

ในปีงบประมาณ 2553 จัดทั้งหมด 6 ค่าย ดังนี ้
1. ค่าย Science งามกับ 3 นา   6-9 ธันวาคม 2552     Mini Project  จ านวน  11 เร่ือง 
2. ค่ายกลศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัตนชาติและสิ่งแวดล้อม  6-9 ธันวาคม 2552  Mini Project  

จ านวน 11 เร่ือง 
3. ค่ายเปิดภูมิอารยธรรมตามรอยโบราณคดี ธรณีวิทยา 6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  6 เร่ือง 
4. Scientists hit your goals Camp  7-10 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  14 เร่ือง 
5. ค่ายภูมิปัญญาสู่ วิทยาศาสตร ์ 6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  จ านวน  12 เร่ือง 
6. ค่ายท้าลมหนาวกบัสะแกราช สมัผัสธรรมชาติของชาวนา 6-9 ธันวาคม 2552 Mini Project  

จ านวน12 เร่ือง 
 
 
 

 
  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

 3.3  ระดับความส าเร็จของผลการ 
       ด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 
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ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

       รอบ  6 เดือน 
       รอบ 12 เดือน 

         กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม คณะกรรมการค่ายปฏิบัติธรรม ได้ด าเนินการประชุมเพื่อเตรียมการจัดค่ายปฏิบัติธรรม 
ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งจะจัดให้กับนักเรียน ม.4 ที่เข้าใหม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.5-6 ที่สมัครใจเข้าร่วมได้ด้วย  
ที่ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการเข้าค่ายในระหว่างวันที่  4-6 มิถุนายน 2553  ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
 

        กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ตามแผนปฏบิัติงาน ปีงบประมาณ 2553  จะมีการจัดค่ายเป้าหมาย 14 ค่าย 
คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนนิงานไปแล้ว  3  ค่าย  ได้แก่  ค่ายโรงเรียน ตชด.บา้นถ้ าหนิ  ค่ายโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง  
จังหวัดราชบุรี  และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  ศาสนสถาน-สถานสงเคราะห์ 1  ครั้ง  ขณะนี้ ก าลงัเตรียม
ด าเนินการจัดคา่ยโรงเรียนขยายโอกาส  8  ค่าย ในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2553 

ในปีงบประมาณ 2553 จัดแล้ว 3 คร้ัง ดังนี้ 
1. ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียน ตชด.ค่ายโรงเรียน ตชด.บา้นถ้ าหิน จังหวัดราชบุรี ( 20-22 พ.ย.2552 ) 
2. ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง  จังหวัดราชบุรี                     ( 20-22 พ.ย.2552 ) 
3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  ศาสนสถาน-สถานสงเคราะห์  1  ครั้ง       (  6 ก.พ.2553  ) 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. การจัดค่ายภายนอกโรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษา เก็บข้อมูลใน
แหล่งข้อมูลหรือการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

2. โรงเรียนต้องให้การส่งเสริม สนบัสนนุ เพื่อให้ด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค 

3. งบประมาณทีไ่ด้รับมีจ ากัด บางคร้ังต้องได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนไม่เพียงพอ ส าหรับการด าเนนิการจัดคา่ยโดยเฉพาะ

ค่ายที่มีจ านวนนักเรียนไม่มากนกั 
2. การเดินทางในการไปคา่ยที่อยู่หา่งไกลจากโรงเรียนมากๆ มักมีปัญหาเรื่องยานพาหนะ เชน่รถที่ว่าจ้างเสีย

ระหว่างทาง หรือการเดินทางทีต่้องขึ้นภูเขาจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
3. การเข้าค่ายและใชช้ีวิตกลางแจง้ซึ่งนักเรียนบางคนไม่คุ้นเคยอาจเกิดความเครียดหรือป่วยไข้ และต้องมีการ

ปรับตัว 
 

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3.3 : 
3.3.1 เอกสารแนบ รายชื่อโครงงานย่อย (mini project)   1  ชุด 
3.3.2 รายงานการจัดค่ายวิชาการ จ านวน   5   เล่ม 
3.3.3 รายงานการติดตามการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  คร้ังที่ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ 6  เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  4.1  ระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ  (น้้าหนักร้อยละ 10) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวจตุพร  ค้าฮั้ว 

โทรศัพท์ :  0  2849  7103 โทรศัพท์ :  0  2849  7105 
 

 การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่ส้าคัญในการประเมินผลการด้าเนินงานขององค์การมหาชน กล่าวคือ องค์การมหาชนจะมีผลการด้าเนินงานที่ดีมี
คุณภาพนั้น นอกจากจะต้องเป็นองค์การมหาชนที่ด้าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึง องค์การมหาชนสามารถบรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) แล้ว องค์การมหาชนสามารถให้หลักประกันได้ว่าองค์การจะสามารถแข่งขัน  สามารถพัฒนา
เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการบริหารองค์การที่มิใช่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะต้องเป็น                     
การวางรากฐานที่ส้าคัญส้าหรับการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การประเมินการก้ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การที่ดีในที่นี้จะให้ความส้าคัญด้านการบริหารองค์การที่ก่อให้เกิดการสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี  

การพิจารณาผลส้าเร็จของระดับการพัฒนาด้านการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ มีเกณฑ์
ดังนี้ คือ   

 

ประเด็นการประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ร้อยละ 80)   
  1.1 การก้าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย 10 
  1.2 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard  15 
  1.3 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีส้าคัญ 10 
  1.4 การดูแลตดิตามผลการด้าเนินงาน  10 

  
1.5 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุด และการก้ากับใหม้กีารประเมินผลงานผูบ้ริหาร

ระดับสูง (รองจากผู้บรหิารระดับสงูสุด 2 ระดับ) 
10 

  1.6 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 
  1.7 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 15 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (ร้อยละ 20)   
  2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 10 
  2.2 การส่งเสรมิความรู ้ความสามารถของคณะกรรมการ 10 
  รวม 100 
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เกณฑ์การประเมินที่ 1 : บทบาทและการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 80) 
 
 

1.1 บทบาทของคณะกรรมการในการก าหนดให้มีแผนทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการ
ประเมิน 2 ประเด็น คือ  
1.1.1 การก าหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์การมหาชน  

 มีข้อมูลสนับสนุนการประชุมให้กับคณะกรรมการได้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาก าหนดแผนโดยการวิเคราะห์
สภาพองค์การมหาชน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

-  มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) สถานภาพตาม
พันธกิจ  (2) สังคม (3) ผู้มีส่วนได้เสีย  

1  แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2553-2556 

  

-  มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงาน
ในอดีตท้ังในด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน  
(2) สถานภาพองค์การ (3) ปัญหาและอุปสรรคของ
องค์การ และอื่นๆ 

1  งบประมาณรายรับรายจ่ายและ
แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 
2553 

  

ผลการด าเนินงาน :  ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นองค์การมหาชน  ในปี พ.ศ. 2543  
โรงเรียนได้จัดท้าแผนปฏิบัติงานระยะยาวแล้ว 4 ฉบับ  ได้แก่ (1)  แผนปฏิบัติงาน 5 ปี  โรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2545-2549  (2) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2549-2552    
(3) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2551-2554  และ (4) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2553-2556 

การจัดท้าแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556  โรงเรียนในฐานะหน่วยงานในก้ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายเชิงนโยบายการศึกษา และเป้าหมายเชิงนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชด้าริ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังงานวิจัยขั้นพื้นฐานและ
งานวิจัยประยุกต์ ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 ตลอดจนโครงการพัฒนากระบวนการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ อ้านาจหน้าท่ีของโรงเรียน และเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ 
พ.ศ. 2543  ประกอบกับข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการจัดท้า   ซ่ึงได้
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และข้อจ้ากัด (SWOT Analysis) รวมท้ังวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงในการด้าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ด้วย  

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ก้าหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครู  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า – ปัจจุบัน  ผู้แทนครู-เจ้าหน้าท่ี  ผู้แทน
นักเรียนเก่า – ปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการด้าเนินงานของโรงเรียนในรอบปีท่ีผ่านมาในทุกๆ 
ด้าน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ   เพื่อน้าข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้
ในการวางแผนการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปีของโรงเรียน และแผนการปฏิบัติงานประจ้าปีของ
โรงเรียน 

ในการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี  โรงเรียนได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย / สาขาวิชา ของโรงเรียน
จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจ้าปีโดยยึดตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปีชองโรงเรียน  เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 มีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

-  มีเน้ือหาของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์  
(2) ภารกิจหรือพันธกิจ  (3) วัตถุประสงค์ / นโยบาย 
(4) กลยุทธ์  (5) เป้าหมาย 

1  แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2553-2556 

 งบประมาณรายรับรายจ่ายและ
แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 
2553 

  

- เนื้อหาของแผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ  
ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ (2) เป้าหมาย (3) ขั้นตอน   
(4) ระยะเวลา  (5) งบประมาณค่าใช้จ่าย (6) ผู้รับผิดชอบ 

1   

ผลการด าเนินงาน : ในการจัดท้างบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2553  โรงเรียนได้น้า
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 มาประกอบการจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีด้วย  ซ่ึงเป้าหมายในการ
ด้าเนินงานของแต่ละโครงการท่ีวางแผนไว้ ได้น้าผลการด้าเนินงานตามค้ารับรอง ฯ การปฏิบัติงานประกอบการ
ตั้งเป้าหมายของแต่ละโครงการด้วย 

 
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม  * 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                       

มี   ไม่มี 

- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ 
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในระยะเวลาท่ี
ก้าหนด  

3 **  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 66/7/2552 
วาระท่ี 4.4 

    

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กันยายน 2552  ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงเป็นแผนการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 

 
1.1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการก าหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายขององค์การมหาชน  

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน    
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                             

มี ไม่มี 

-  คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนในการพิจารณาก้าหนด
แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 

2 *  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 66/7/2552  
วาระท่ี 4.4 

   

-  คณะกรรมการน้ารายงานประเมินผลการด้าเนินงาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และข้อสังเกตต่างๆ 
จากการประเมินผลการด้าเนินงาน น้ามาทบทวน 

    1    

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กันยายน 2552  ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2553  ซ่ึงคณะกรรมการได้เสนอให้
โรงเรียนพิจารณาเกี่ยวกับการประมาณการรายจ่ายในแต่ละไตรมาส และวางแผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจนกว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาด้วย 
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1.2   บทบาทของคณะกรรมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) และระบบ Balanced Scorecard   
(น้ าหนักร้อยละ 15) โดยมีการประเมิน 5 ประเด็น คือ  
1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และระบบ Balanced 

Scorecard โดยครอบคลุมถึงแผนที่ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                             

มี ไม่มี 

-  มีค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน พร้อมระบุความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2     

ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ และเจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน ฝ่ายอ้านวยการ จัดท้าร่าง
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ร่วมกับรองผู้อ้านวยการ เพื่อเสนอผู้อ้านวยการพิจารณา ก่อนท้าประชา
พิจารณ์กับครูและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน  และเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ให้ความเห็นชอบ 

 
1.2.2 มีการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ โดยสอดคล้องกับการก าหนดทิศทางและนโยบายของ

คณะกรรมการ ภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน  พร้อมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับที่ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ
องค์การมหาชน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                             

มี ไม่มี 

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ฯ พร้อม
ท้ังมีส่วนร่วมใน การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ระบบ BSC 
รวมถึงแผนท่ียุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 67/8/2552 วาระท่ี 4.6 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68/1/2553 วาระท่ี 3.1 

   

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 67/8/2552 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ได้ให้
ข้อคิดเห็นในการจัดท้าแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556  และให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 
68/1/2553 วันท่ี 13 มกราคม 2553 

 
 

1.2.3 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ/หรือ
แสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท และหน้าท่ีขององค์การ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 3  แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พ.ศ. 2553-2556 

   

 ผลการด าเนินงาน : ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ของโรงเรียนน้ัน  โรงเรียนได้ก้าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543  และก้าหนดเป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกันกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 
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1.2.4 น าแผนยุทธศาสตร์แปลงเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชนโดยแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณมีความเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ  พร้อมท้ังมีการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจภายในองค์การ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีมีความเชื่อมโยงระบบการ
บริหารจัดการที่ส้าคัญ ระบบ Balanced Scorecard  
แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 67/8/2552 วาระท่ี 3.5 
และ 4.3 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 วาระท่ี 4.8 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 73/6/2553 วาระท่ี 4.3 
และ วาระ 4.7 

 แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2554 
 เป้าหมายการด้าเนินงานและผลการ

ปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 
2553 

   

 ผลการด าเนินงาน :  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 67/8/2552 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ได้เห็นชอบ
ให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่มครูตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 33/4/2552 เมื่อวันท่ี 
13 ตุลาคม 2552 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 67/8/2552 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ได้ให้
ข้อสังเกตผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จากการสอบทานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินส้าหรับปีงบประมาณ 2552  สิ้นไตรมาสท่ี 4 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในภาพรวมได้ผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีก้าหนดไว้  ท้ังนี้ โรงเรียนได้ด้าเนินการปรับแผน
งบประมาณในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4  ท้ังเพิ่มขึ้นและลดลงจากประมาณการเดิมให้เหมาะสมกับภาระ
งานท่ีด้าเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว    

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553  ได้รับทราบ
รายงานผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ และมีข้อสังเกตบางประการ 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 9 กันยายน 2553 ได้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2554 เรียบร้อยแล้ว  (คณะกรรมการบริหาร ฯ ได้ก้าหนดให้มีการ
ประชุมทุก ๆ 2 เดือน) 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 9 กันยายน 2553 ได้เห็นชอบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ้าปีงบประมาณ 2553 โดยผู้ประเมินอิสระ เห็นชอบ บริษัท 
Brand Matrix Research จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการ  

 
 
1.2.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อขององค์การ

มหาชนตามที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- แผนยุทธศาสตร์ 4  แผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พ.ศ. 2553-2556 

   

 ผลการด าเนินงาน : ตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2553-2556 โรงเรียนได้ก้าหนดให้มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น  โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลตัวชี้วัดและก้ากับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
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1.3  บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการ
ประเมิน 1 ประเด็น คือ  
1.3.1 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- ระบบการควบคุมภายใน มีแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 
งบประมาณเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

0.6  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล วันท่ี 8 ม.ค. 53 

 แผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ 
2553 

 เป้าหมายการด้าเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 
2553 

 รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลและผู้ตรวจสอบภายใน 

   

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กันยายน 2552  ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อท้าหน้าท่ีก้ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน  
สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ 
2553 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2553  ซ่ึงในแผนดังกล่าวได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนด้วย 

 

 
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

-  ระบบการควบคุมภายในมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

1  ส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68/1/2553 วาระท่ี 1.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 70/3/2553 วาระท่ี 4.2 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 วาระท่ี 4.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 74/7/2553 วาระท่ี 4.1 

  

 ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้จัดท้ารายงานการเงินและการบัญชีเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทุกไตรมาส  และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตต่อรายงานการเงินและการบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส  ตลอดจนตรวจสอบการด้าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ พิจารณาในทุกไตรมาส  ดังน้ี 
 ไตรมาสท่ี 1  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งที่ 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 2  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 3  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53   
 ไตรมาสท่ี 4  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 74/7/2553 วันท่ี 10 พ.ย. 53 

 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                          การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- การตรวจสอบภายใน มีแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

0.6  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล วันท่ี 8 ม.ค. 53 

 แผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ 
2553 

   

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กันยายน 2552  ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อท้าหน้าท่ีก้ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน  
สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ 
2553 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

-  การตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  

1 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68/1/2553 วาระท่ี 1.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 70/3/2553 วาระท่ี 4.2 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งที่ 72/5/2553 วาระท่ี 4.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 74/7/2553 วาระท่ี 4.1 

  

ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้จัดท้ารายงานการเงินและการบัญชีเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทุกไตรมาส  และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตต่อรายงานการเงินและการบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส  ตลอดจนตรวจสอบการด้าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ พิจารณาในทุกไตรมาส  ดังน้ี 
 ไตรมาสท่ี 1  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 2  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 3  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53   
 ไตรมาสท่ี 4  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 74/7/2553 วันท่ี 10 พ.ย. 53 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

-  ระบบการบริหารความเสี่ยง มีแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี
เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง 

0.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 65/6/2552 วาระท่ี 3.1 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 66/7/2552 วารท่ี 3.2 

 แผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ 
2553 

  

ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้เสนอแนวคิดในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ 2553 ต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 65/6/2552 วันท่ี 18 ก.ค. 53  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 ก.ย. 52 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ 2553 

 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                          การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล                                                                                                                                                                                                              

มี ไม่มี 

- ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 วาระท่ี 4.5 

 รายงานผลการด้าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 

  

ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้รายงานผลการด้าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553  
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 

 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศมีแผนการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 

0.6  แผนปฏิบัติงานการใช้งบประมาณ 2553
ของระบบพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างการใช้งบประมาณ 
2553 

  

ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ 
แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน การประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 
วันท่ี 9 กันยายน 2552 
 เป้าหมาย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียน (MIS) 

ให้ครอบคลุมระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบงานพัสดุ ระบบ
บริหารงานบุคคล รวมถึง การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ของครูและนักเรียน 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศมีการรายงานผล 
การปฏิบัตงิานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

1  เป้าหมายการด้าเนินงานและผลการปฏิบัติงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2553 

  

ผลการด าเนินงาน : ในการจัดท้าเป้าหมายการด้าเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2553  โรงเรียนได้
มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา/ฝ่าย ของโรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจ้าปีเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

0.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 66/7/2552 วาระท่ี 4.7 

 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2553 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2552 วันท่ี 9 กันยายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ้าปีงบประมาณ 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                          การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)   - 69 - 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงานผล    
การปฏิบัตงิานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ  ครั้งท่ี 67 / 8 / 2552 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68 / 1 / 2553 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 70 / 3 / 2553 
 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็น พอสรุปได้ดังน้ี 
  โครงการส่งเจ้าหน้าท่ีกลุ่มครูไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและโทระหว่างปีการศึกษา 2553-2556  

เนื่องจากเป็นการวางแผนระยะยาว  โดยปกติโรงเรียนควรก้าหนดเงื่อนไขเวลาท่ีชัดเจนตั้งแต่ประกาศให้
ทุน  โดยอาจก้าหนดระยะเวลาส้าหรับการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและการตอบรับเข้าเรียนจาก
มหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพื่อให้การด้าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  ให้ดูรายละเอียดเงื่อนไข
แล้วน้าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเป็นกรณีไป 

 จัดกิจกรรมพัฒนาครูทุกคนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
ในเนื้อหาขั้นสูง  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ฯ พุทธศักราช 2552 

  พัฒนาการจัดท้าเกณฑ์ภาระงานและระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าท่ี 
  ส่งเสริมครูและเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตน 
 เห็นชอบในการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติงานเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มครูและกลุ่ม

ปฏิบัติการ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี โรงเรียนควรมีมุมมองในอีก 2 มิติ คือ ในด้านการตรวจสอบเชิง
วินัย  และด้านจรรยาบรรณของครู ให้โรงเรียนหาแนวทางที่จะท้าให้ครูและเจ้าหน้าท่ีเกิดความรัก ความผูกพัน
ต่อองค์กร  ท้างานทุ่มเทให้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- การน้าระบบการบริหารจัดการท่ีส้าคัญมาเชื่อมโยงกับ 
Balanced Scorecard 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 67 / 8 / 2552 การปรับ
โครงสร้างการบริหารขององค์กร 

  

ผลการด าเนินงาน :  คณะกรรมการได้ให้ความเห็นการปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กร โดยให้มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน
ของโรงเรียนโดยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  
- ควรท้าเป็น Flat Organization ท่ีบางส่วนงานสามารถขึ้นตรงต่อรองผู้อ้านวยการหรือผู้อ้านวยการได้เลย  

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
- ให้โรงเรียนจัดท้าค้าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แต่ละฝ่าย แล้วเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและขอความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีความส้าคัญและขยายตัวมากขึ้น 
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1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการ
ประเมิน 1 ประเด็น คือ   

1.4.1   การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างสม่ าเสมอและการมอบ  ข้อวินิจฉัยในที่
ประชุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ ใน
แต่ละประเด็นมีประเด็นย่อย ประกอบด้วย 
 มีการประเมินการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยมีประเด็นส าคัญอย่าง

ครบถ้วน และอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

-  ความครบถ้วนและความถี่ในการน้าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68/1/2553 วาระท่ี 1.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 70/3/2553 วาระท่ี 4.2 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 วาระท่ี 4.7 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 74/7/2553 วาระท่ี 4.1 

  

 ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้จัดท้ารายงานการเงินและการบัญชีเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทุกไตรมาส  และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตต่อรายงานการเงินและการบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ พิจารณาในทุกไตรมาส  ดังน้ี 
 ไตรมาสท่ี 1  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 2  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53  
 ไตรมาสท่ี 3  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53   
 ไตรมาสท่ี 4  เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 74/7/2553 วันท่ี 10 พ.ย. 53 

 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

-  ความครบถ้วนและความถี่ในการน้าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 69/2/2553 วาระท่ี 1.4 

  

ผลการด าเนินงาน : ด้วยภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ันการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนจึง
เป็นการรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา การด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 เป็นการด้าเนินงานของภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้รายงานผลการด้าเนินงานดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ดังน้ี 
 รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 หรือครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2553  

ในการประชุมครั้งท่ี 69/2/2553 วันท่ี 10 มี.ค. 53  
 รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 หรือครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2553  

ในการประชุมครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 8 ก.ย. 53 
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 มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเทียบกับ
เป้าหมาย พร้อมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- คุณภาพของรายงานด้านการเงิน  2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 68/1/2553 วาระท่ี 1.7 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในประเด็นหลักพอ
สรุปได้ดังน้ี 
   งบการเงินปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด้าเนินงานทางการเงิน
และงบกระแสเงินสดส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชี โรงเรียนจัดท้าโดยแสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงและเหมาะสม
ตามท่ีควรตามหลักบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญ  รายการสินทรัพย์ หน้ีสินและ
ส่วนของทุน ณ วันต้นงวดบัญชียกยอดมาถูกต้อง  ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นงวดเป็นลูกหน้ีท่ีอยู่ในเงื่อนไขการยืม  
เอกสารการรับจ่ายเงิน  เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท้าตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้รับการอนุมัติจากผู้
มีอ้านาจและน้าไปบันทึกบัญชีถูกต้อง   

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก  2  รายงานผลการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2552 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 67/8/2552 วาระท่ี 1.2 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ได้รับทราบการรายงานผลสรุปผลการด้าเนินงานของโรงเรียน ประจ้าปี
งบประมาณ 2552 หรือ ในช่วงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ซ่ึง
ครอบคลุมตามภารกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยคณะกรรมการได้ให้
ข้อสังเกต เช่น นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพียง 1-2 คน  โรงเรียนจะพิจารณาการเปิดรายวิชาท่ีมี
นักเรียนสนใจเรียนน้อย เช่นเปิดสอนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หรือปีเว้นปี 
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 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในที่ประชุมเป็นอย่างมาก  และมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและมีผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะด้านการเงิน 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 67/8/2552 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต พอสรุปได้ดังน้ี 
- ในการใช้จ่ายงบประมาณ หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  ควรมีการปรับปรุงในไตรมาสท่ี 3  ซ่ึง

เป็นอ้านาจที่ผู้อ้านวยการสามารถด้าเนินการได้ภายในกรอบท่ีก้าหนด1.2  กรณีค่าใช้จ่ายของนักเรียนในส่วน
ของเครื่องปรับอากาศ  โรงเรียนควรมีแบบฟอร์มแสดงความจ้านงที่ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการบังคับให้ทุกคน
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 

- การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ลูกหนี้เงินยืม  โรงเรียนได้ด้าเนินการปรับปรุงการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายด้าเนินการโครงการต่าง ๆ จากการให้ผู้รับผิดชอบยืมเงินไปโอนเข้าบัญชีหน่วยงานท่ีด้าเนินการเป็น
การให้ฝ่ายคลังโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานท่ีด้าเนินการ  โดยใช้ใบน้าฝากเป็นใบส้าคัญคู่จ่าย  ส่งผลให้รายการ
ลูกหนี้เงินยืมท่ีปรากฎในงบการเงินเป็นลูกหน้ีเงินยืมเพ่ือใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 

- การตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้จ้าแนกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับนักเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร  ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายงานบริการวิชาการ  เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงอัตราร้อยละของงบประมาณ 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

-  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในท่ีประชุมและมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามข้อสังเกตด้านภารกิจหลัก 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 69/2/2553 วาระท่ี 1.6  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 72/5/2553 วาระท่ี 3.3 
และ 4.6 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 73/6/2553 วาระท่ี 3.2 

  

ผลการด าเนินงาน : - คณะกรรมการได้ติดตามเกี่ยวกับการส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรม International Science Camp  ณ  
Experimental Laboratory for Young People (XLAB) มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนจ้านวน 5 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ้านวน 
2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 คน ไปเข้าร่วมระหว่างวันท่ี 1 – 24 สิงหาคม 2553    
และรับทราบการเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ของ Director ของ Experimental Laboratory 
for Young People ด้วย   

- คณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตและการติดตามผลการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ด้านการคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น พอสรุปได้ดังน้ี
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ในการประกาศผลการคัดเลือกควรเขียนให้กว้าง ๆ จึงเห็นชอบให้
ปรับเป็น “...นักเรียนท่ีถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกและสามารถมอบตัวเข้าเรียนได้ จะต้องมีผลการสอบวัด
คุณลักษณะทางจิตวิทยาผ่านเกณฑ์ขั้นต่้าตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่้าก้าหนด ส้าหรับนักเรียนท่ี
สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาไม่ผ่าน  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ว่าจะต้องผ่านการตรวจและการกลั่นกรอง
เพิ่มเติมจากจิตแพทย์ตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนก้าหนด  ท้ังนี้ โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกและ
รายละเอียดให้ทราบเป็นรายบุคคล” 
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 มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
องค์การมหาชน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- มีการส่งรายงานผลการด้าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างน้อยรายไตรมาสแก่รัฐมนตรีท่ีก้ากับดูแล
องค์การมหาชน 

2  รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

ผลการด าเนินงาน :  ผู้อ้านวยการโรงเรียนและรองผู้อ้านวยการโรงเรยีนเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาว
นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการด้าเนินงานของ
โรงเรียน เช่น  
 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 7 มิถุนายน 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2553 รายงานผลการด้าเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวนริศรา 
ชวาลตันพิพัทธ์) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ  เช่น 
 วันท่ี 20  มกราคม 2553 เนื่องในโอกาสเข้าด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553   
 วันท่ี 4 มีนาคม 2553 
 วันท่ี 7 มิถุนายน 2553 
 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2553  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และการก ากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง 
(รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ) (น้ าหนัก ร้อยละ 10) โดยมีการประเมิน 1 ประเด็น คือ   
1.5.1 มีการประเมินผลงานและมีการก าหนดค่าตอบแทนโดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เช่น การก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และ

เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

-  การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด โดยมีการก้าหนด
หลักเกณฑ์ 2 ส่วน คือ การประเมินผลงานและการ
ก้าหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจน 

6  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 65/6/2552 
วาระท่ี 4.1 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งท่ี 66/7/2552  
วาระท่ี 4.8 

  

ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งท่ี 65/6/2552 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2552 ได้เห็นชอบกรอบ
การประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการ  และในการประชุมครั้งท่ี 66/7/2553 วันท่ี 9 กันยายน 2553 ได้
มอบหมายให้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน                          
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- มีการก้ากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง  
(รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ 
2 ส่วน คือ การประเมินผลงาน  และการก้าหนด
ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน          

4  ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่ออายุ
สัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2545 

 บัญชีหมายเลข 2 ท้ายข้อบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550   

                                                               

 ผลการด าเนินงาน :  การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ้านวยการโรงเรียนและหัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่ายได้ใช้ระบบการประเมิน
งานตามภาระงาน ตามประกาศของโรงเรียนลงวันท่ี 6 มกราคม 2553 
  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 36/2/2553 วันท่ี 28 เมษายน 2553) และการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 70 / 3 / 2553  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบ
ให้โรงเรียนปรับปรุงบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550  ในส่วนของผู้บริหารต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา  และหัวหน้า
ฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการประเมิน 3 ประเด็น คือ   
1.6.1 การจัดประชุมของคณะกรรมการทุกเดือน หรืออย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการตามแผนการประชุม 

ได้อย่างครบถ้วน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- การจัดประชุมของคณะกรรมการ  2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครั้งท่ี / วันท่ี  
 ครั้งท่ี 66/7/2552  วันท่ี 9 ก.ย. 52 
 ครั้งท่ี 67/8/2552 วันท่ี 11 พ.ย. 52 
 ครั้งท่ี 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53 
 ครั้งท่ี 69/2/2553 วันท่ี 10 มี.ค. 53 
 ครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53 
 ครั้งท่ี 71/4/2553 วันท่ี 6 มิ.ย. 53 (เป็น

วาระเร่งด่วนกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจาก
เหตุเพลิงไหม้) 

 ครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53 
 ครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 8 ก.ย. 53  

  

 ผลการด าเนินงาน : - คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ก้าหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธท่ีสองของเดือนเว้น 1 เดือน  โดยมี
ก้าหนดการประจ้าปี  แต่หากมีวาระใดเป็นกรณีเร่งด่วน สามารถนัดประชุมนอกเหนือจากเวลาท่ีก้าหนดได้  
นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดท้ากรอบวาระท่ีส้าคัญส้าหรับการประชุมแต่ละครั้ง ในรอบ 1 ปี เสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ฯ พิจารณาด้วย 

- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ก้าหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธท่ีสี่ของเดือนเว้น 1 เดือน 
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ก้าหนดให้มีการประชุม 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณางบการเงินของแต่ละไตรมาสและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ 
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1.6.2 การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเนื้อหาของวาระการประชุม  

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- จ้านวนวันท่ีส่งวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม 2  หนังสือน้าส่งวาระการประชุม จ้านวน 7 ฉบับ   
 ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2553  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จ้านวน 8 ครั้ง  ในจ้านวนน้ี เป็นการประชุม

วาระพิเศษกรณีเร่งด่วนอันเน่ืองมาจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน จ้านวน 1 ครั้ง  จึงไม่มีการส่งวาระการประชุมแต่เป็น
การโทรศัพท์เพื่อเชิญประชุม  ส้าหรับการส่งวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ีเหลืออีก 7 ครั้ง  โรงเรียน
ได้ด้าเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 5.7 วัน  ดังน้ี 

 
การประชุมครั้งที่ วันที่ส่งเอกสาร วันประชุม 

จ านวนวันที่เอกสาร
ล่วงหน้า 

 66/7/2552 2 ก.ย. 52 9 ก.ย. 52 7 
 67/8/2552 5 พ.ย. 52 11 พ.ย. 52 6 
 68/1/2553 7 ม.ค. 53 13 ม.ค. 53 6 
 69/2/2553 4 มี.ค. 53 10 มี.ค. 53 6 
 70/3/2553 4 พ.ค. 53 12 พ.ค. 53 8 
 71/4/2553 *  - 6 มิ.ย. 53  - 
 72/5/2553 15 ก.ค. 53 17 ก.ค. 53 2 
 73/6/2553 3 ก.ย. 53 8 ก.ย. 53 5 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

-  การด้าเนินการประชุมทุกครั้งเป็นไปตามตามวาระที่ก้าหนดไว้ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครั้งท่ี / วันท่ี  
 ครั้งท่ี 66/7/2552  วันท่ี 9 ก.ย. 52 
 ครั้งท่ี 67/8/2552 วันท่ี 11 พ.ย. 52 
 ครั้งท่ี 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53 
 ครั้งท่ี 69/2/2553 วันท่ี 10 มี.ค. 53 
 ครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53 
 ครั้งท่ี 71/4/2553 วันท่ี 6 มิ.ย. 53 (เป็น

วาระเร่งด่วนกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจาก
เหตุเพลิงไหม้) 

 ครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53 
 ครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 8 ก.ย. 53 

  

 ผลการด าเนินงาน : ในการด้าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ แต่ละครั้ง โรงเรียนได้แจ้งวาระการประชุมและพิจารณา
ตามวาระการประชุมท่ีได้น้าส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า   ยกเว้นครั้งท่ี 71/4/2553 ซ่ึงเป็นการเชิญประชุมกรณี
เร่งด่วน จึงไม่มีการน้าเสนอวาระก่อนล่วงหน้า 
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1.6.3  ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล        

มี ไม่มี 

- การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 3.0 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครั้งท่ี / วันท่ี  
 ครั้งท่ี 66/7/2552  วันท่ี 9 ก.ย. 52 
 ครั้งท่ี 67/8/2552 วันท่ี 11 พ.ย. 52 
 ครั้งท่ี 68/1/2553 วันท่ี 13 ม.ค. 53 
 ครั้งท่ี 69/2/2553 วันท่ี 10 มี.ค. 53 
 ครั้งท่ี 70/3/2553 วันท่ี 12 พ.ค. 53 
 ครั้งท่ี 71/4/2553 วันท่ี 6 มิ.ย. 53 (เป็น

วาระเร่งด่วนกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจาก
เหตุเพลิงไหม้) 

 ครั้งท่ี 72/5/2553 วันท่ี 17 ก.ค. 53 
 ครั้งท่ี 73/6/2553 วันท่ี 8 ก.ย. 53 

  

 ผลการด าเนินงาน : ในการประชุมแต่ครั้งของปีงบประมาณ 2553  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80  
และมี 2 ครั้งท่ีมีคณะกรรมการเข้าร่วมร้อยละ 100   

 
การประชุมครั้งที่ 

จ านวนกรรมการ 
 ทั้งหมด เข้าประชุม ร้อยละ 
 66/7/2552 11 9 81.82 
 67/8/2552 11 10 90.91 
 68/1/2553 11 10 90.91 
 69/2/2553 11 11 100.00 
 70/3/2553 11 10 90.91 
 71/4/2553 * 11 11 100.00 
 72/5/2553 11 10 90.91 
 73/6/2553 11 10 90.91   
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1.7   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 15) โดยมีการประเมิน 3 ประเด็น คือ   
1.7.1 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญต่อองค์การมหาชนในรายงานประจ าปีงบประมาณ  ทั้งในด้านการเงิน

และไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้  

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 มีการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน             
โดยเปิดเผยและมีการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทั้งในด้านการเงิน          
และไม่ใช่การเงิน (Management Discussion & Analysis) 

3 รายงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 

  

(1) มีค้าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทั้งในด้านการเงินและไม่ใชก่ารเงิน    
(2) มีการเปิดเผยรายงานประจ้าปี    
(3) มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตัวเลขท่ีส้าคัญ    
(4) มีการระบุถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน    
(5) มีการระบุถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน    

 ผลการด าเนินงาน :  รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลท่ีเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ  
ท่ีได้อธิบายและวิเคราะห์  ระบุปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น 
1. การตรวจสอบงบการเงิน งบการเงินส้าหรับปีงบประมาณ 2553  ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  งบแสดงผลการด้าเนินงานทางการเงินและงบกระแสเงินสดส้าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  โรงเรียนจัดท้าโดยแสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริง
และเหมาะสมตามท่ีควรตามหลักบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญ   
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 จากการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินส้าหรับปีงบประมา 2553 สิ้นสุด 
ไตรมาสท่ี 1 พบว่าผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในภาพรวมได้ผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีก้าหนดไว้ 
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน   
 การควบคุมภายในของระบบบัญชี  การเงิน และทรัพย์สิน  ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน  การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 
2553  การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค้าสั่งและมติของโรงเรียน  
ตลอดจนได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอ้านาจถูกต้อง 
4. การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
          ลูกหน้ีเงินยืม  โรงเรียนได้ด้าเนินการปรับปรุงการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายด้าเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ  โครงการสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น  
จากการให้ผู้รับผิดชอบยืมเงินไปโอนเข้าบัญชีหน่วยงานท่ีด้าเนินการเป็นการให้ฝ่ายคลังโอนเงินเข้าบัญชี
หน่วยงานท่ีด้าเนินการ  โดยใช้ใบน้าฝากเป็นใบส้าคัญคู่จ่าย  ส่งผลให้รายการลูกหนี้เงินยืมท่ีปรากฎในงบ
การเงินเป็นลูกหน้ีเงินยืมเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 
         การตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้จ้าแนกงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร  ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายงานบริการ
วิชาการ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราร้อยละของงบประมาณ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอธิบายถึงความรับผิดชอบของ
ตนในการจัดท้ารายงานทางการเงิน * 

2.5 รายงานทางการเงินปีงบประมาณ  
2552 

  

(1) มีการจัดท้ารายงานทางการเงิน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ครั้งท่ี 67/8/2552 วาระท่ี 4.3 

  
(2) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้อธิบายถึงความรับผิดชอบ

ของตนในการจัดท้ารายงานทางการเงิน 
  

(3) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน   
(4) มีการลงนามรับรองในรายงานทางการเงิน หรือ เป็นมติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
  

 ผลการด าเนินงาน : - คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้เสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ 
พอสรุปในประเด็นท่ีส้าคัญ ดังน้ี งบการเงินส้าหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552  งบแสดงผลการด้าเนินงานทางการเงิน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2551 ถึง 30 กันยายน 2552  โรงเรียนจัดท้าโดยแสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงและเหมาะสมตามท่ีควร       
ตามหลักบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดท้ารายงานการเงินส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ        
ท่ีก้าหนดโดยกระทรวงการคลัง ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญ รายการสินทรัพย์ต่างๆ 
แสดงรายการถูกต้อง  มูลค่าของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างไตรมาสท่ี 4 เกิดจากการจัดหาตามท่ี
ก้าหนดไว้ในแผนงบประมาณและจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ปกติ  รายการเจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย ณ วันสิ้นงวดเป็นรายการค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสาธารณูปโภค  และค่าตอบแทนท่ีเกิดในระหว่างเดือน
กันยายน 2552  เอกสารประกอบรายการบัญชี ได้แก่ เอกสารการรับจ่ายเงิน  การจัดซ้ือจัดจ้าง  จัดท้าตาม
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ  สินทรัพย์ต่าง ๆ มีอยู่ตรงตามทะเบียนของ
ฝ่ายคลังและพัสดุ 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท้าการ ประจ้าปีงบประมาณ 2552 
ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ากัด  ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2552 ตรวจรับรองก่อนน้าส่งส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 การเปิดเผยงบการเงิน ประกอบด้วย (1) งบดุล (2) งบก้าไรขาดทุน
(3) งบกระแสเงิน  (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2  งบการเงินปีงบประมาณ 
2552 

 รายงานประจ้าปี 2552 
  

(1) มีการเปิดเผยงบดุล    
(2) มีการเปิดเผยงบก้าไรขาดทุน    
(3) มีการเปิดเผยงบกระแสเงินสด    
(4) มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท้าการ ประจ้าปีงบประมาณ 2552 ให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ากัด  ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจ้าปี
งบประมาณ 2552 ตรวจรับรองก่อนน้าส่งส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเผยแพร่ทางรายงานประจ้าปี 
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  (1) อายุ  
(2) วุฒิการศึกษา  (3) ประวัติการท้างาน  (4) ต้าแหน่งหน้าท่ีใน
ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน          

0.5  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
 รายงานประจ้าปี 2552 

  

(1) มีการจัดท้าประวัติของคณะกรรมการ     
(2) มีการลงนามรับรองประวัติของคณะกรรมการ     
(3) มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ     
(4) มีการเปิดเผยประวัติเกี่ยวกับอายุของคณะกรรมการ     
(5) มีการเปิดเผยประวัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ     
(6) มีการเปิดเผยประวัติเกี่ยวกับประวัติการท้างานของคณะกรรมการ     
(7) มีการเปิดเผยประวัติเกี่ยวกับต้าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันนอกเหนือจากใน

องค์การมหาชนของคณะกรรมการ 
    

 ผลการด าเนินงาน : โรงเรียนได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mwit.ac.th 

 
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน น้ าหนัก 

 (ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 0.5    
(1) มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในการประชุมทุกคร้ัง      

 ผลการด าเนินงาน :  การรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งจะแจ้งให้ท่ีประชุมถึงกรรมการที่มาร่วมประชุม 
 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

 (ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 การเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 0.5  รายงานประจ้าปี 2552  
 เว็บไซตข์องโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (2553-2556) 

  

(1) มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีส้าคัญ      
(2) มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีส้าคัญได้

ครบถ้วนทุกชุดของคณะกรรมการท่ีส้าคัญ 
    

 ผลการด าเนินงาน : การเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mwit.ac.th 

 

ประเด็นย่อยท่ีใช้ประเมิน 
น้้าหนัก 

 (ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

 การเปิดเผยค่าเบี้ยประชุม ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
คณะกรรมการและและอนุกรรมการทุกชุด 

0.5 เอกสารรวบรวมข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของ
โรงเรียน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
2552 

  

(1) มีการเปิดเผยเบี้ยประชุม     
(2) มีการเปิดเผยผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในภาพรวม    

 ผลการด าเนินงาน :  พิมพ์เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่องค์การมหาชนต้องปฏิบัติ แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- การเปิดเผยสถานภาพของพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ 
ครบ 4 ประเด็น 

0.5  รายงานประจ้าปีงบประมาณ 
2552 

 แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปี 2553 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี(2553-2556) 

  

(1) มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ     
(2) มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส้าคัญ และลักษณะ 

การปฏิบัติงานตามพันธกิจท่ีผ่านมา 
   

(3) มีการเปิดเผยค้าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์การใน
ปัจจุบัน 

    

(4) มีการเปิดเผยค้าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 

   

 ผลการด าเนินงาน : การเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์กรและพันธกิจขององค์กรทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mwit.ac.th 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- การเปิดเผยนโยบายและแผนงานปฏิบัติงานในอนาคต  0.5  รายงานประจ้าปีงบประมาณ 
2552 

 แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปี 2553 
 แผนปฏิบัติงาน 4 ปี(2553-2556) 

  

(1) มีการเปิดเผยนโยบายในภาพรวม    
(2) มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานในปี 2552    
(3) มีการเปิดเผยทิศทางในอนาคต    
(4) มีการเปิดเผยแผนงานปฏิบัติการในอนาคตท่ีครบถ้วน    

 ผลการด าเนินงาน :  โรงเรียนจัดท้าในรายงานประจ้าปี 2552  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดส้าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.5 รายงานประจ้าปี หรือ เว็บไซต์   
   (1)  มีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานทางเว็บไซต์   
   (2)  มีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน    
ผลการด าเนินงาน :  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจัดให้ชมรมศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
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1.7.2 การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญขององค์การใน website ขององค์การมหาชน 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

  มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส้าคัญครบถ้วนและ
ทันกาล ครบ 8 ประเด็น 

4 เอกสารการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ 
ขององค์การมหาชน 

  

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ้าปีในเว็บไซต์    
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนท่ีส้าคัญในเว็บไซต์    
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซต์    
(4) มีการเปิดเผยข้อมูลการแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ  

โดยผู้บริหารในเว็บไซต์ 
   

(5) มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐในเว็บไซต์ (ถ้ามี)    
(6) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนงานท่ีส้าคัญในเว็บไซต์    
(7) มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการก้ากับดูแลกิจการท่ีดีในเว็บไซต์    
(8) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานท้ังการเงินและไม่ใช่การเงินท่ี

ส้าคัญในเว็บไซต์ 
   

ผลการด าเนินงาน :  การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกน้าเสนอทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ยกเว้น โรงเรียนไม่ได้เป็นองค์การท่ีมีโครงการ
ลงทุน ประเด็นน้ีจึงไม่มี 
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เกณฑ์การประเมินที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 20)  
 

2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการประเมิน 1 ประเด็น คือ  
2.1.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

 (รอ้ยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- การน้าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการไปใช้ประโยชน์  10 เอกสารแสดงการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 

  

(1) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ    
(2) มีการสรุปผลการประเมินตนเองและแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา    
(3) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในท่ีประชุมอย่างเป็น

ทางการ 
   

(4) มีการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติม    
(5) มีการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลประเมินและแนวทาง

ปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
   

ผลการด าเนินงาน :  หมายเหตุ 
   ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารและด้านวิชาการเป็นอย่างดี    
   ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ เคยด้ารงอธิการบดีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยชั้นน้าของประเทศ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  1 ท่าน เคยด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เคยเป็นผูอ้้านวยการผู้บริหารสูงสุดของส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อีก 2 ท่านก้าลัง
ด้ารงต้าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นน้าของประเทศ และอีก 1 ท่านเคยเป็นผู้อ้านวยการฝ่ายอาหารและ
โภชนาการ ของ FAO และด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
   ประกอบกับท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ 3 ท่านล้วนเป็นเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดมหาวิทยาลัยชั้นน้าของ
ประเทศเช่นกัน 
   การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ย่อมมาจากประสบการณ์ท่ีได้สะสมมา และเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

 2.2  การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการประเมิน 2 ประเด็น คือ * 
         2.2.1  การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการส าหรับกรรมการใหม่ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนและเนื้อหาท่ีครบถ้วน 3 กิจกรรม 5 เอกสารท่ีแสดง 
การจัดกิจกรรมสนับสนุน 

  

(1) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการแจกคู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวกับองค์การ    
(2) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการชี้แจงของผู้บริหารสูงสุด/ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การมหาชน 
   

(3) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการจัดให้มีการอบรม หรือสัมมนา หรือ                  
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ในเรื่องที่ส้าคัญขององค์การ 

   

(4) มีเน้ือหาส้าคัญท่ีครบถ้วน 10 ประเด็น คือ    
(4.1) วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง (หรือ พ.ร.ฎ)    
(4.2) ประวัติความเป็นมา    
(4.3) สถานภาพองค์การ    
(4.4) พันธกิจ    



ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

                                                                                          การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
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 2.2  การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 10) โดยมีการประเมิน 2 ประเด็น คือ * 
         2.2.1  การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการส าหรับกรรมการใหม่ 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

(4.5) วิสัยทัศน์    
(4.6) นโยบายรัฐ (ถ้ามี)    
(4.7) กลยุทธ์องค์การ    
(4.8) ภาระผูกพันขององค์การที่ต้องด้าเนินการต่อไป    
(4.9) ทิศทางขององค์การ    
(4.10) โครงการท่ีส้าคัญ    

ผลการด าเนินงาน : ผู้อ้านวยการโรงเรียนได้น้าเอกสารต่าง ๆ ไปชี้แจงต่อผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติท่ีเข้ารับต้าแหน่งแทนผู้อ้านวยการท่านเดิมท่ีครบวาระการด้ารงต้าแหน่ง และในปีงบประมาณ 2553  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่านอื่นคงเป็นชุดเดิม 

 
         2.2.2 การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทุกท่าน * 

ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน 
น้ าหนัก 

 (ร้อยละ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพื่อรับการประเมินผล 

มี ไม่มี 

- มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ คือ  

5 เอกสารท่ีแสดงการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ

คณะกรรมการ 

  

(1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการอบรม   
(2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการดูงาน   
(3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการสัมมนา   
(4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน   
(5) มีการน้าผลของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม

ขององค์การมหาชน 
  

ผลการด าเนินงาน :  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมท้ังการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในต่างประเทศ ให้แก่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ดังน้ี 

(1) วันท่ี 23-25 มีนาคม 2553  ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(2) วันท่ี 17-26 เมษายน 2553  ณ สหรัฐอเมริกา 
(3) วันท่ี 19-26 พฤษภาคม 2553  ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
(4) วันท่ี 21-23 กันยายน 2553  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(5) วันท่ี 27 กันยายน 2553 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ต 

 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างครูเจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันท่ี 
17-18 กรกฎาคม 2553 

 


