
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 
  นายวิจิตร  ศรีสอาน               รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ผูรับคํารับรอง 
 

        และ 
 

  นายกฤษณพงศ  กีรติกร  ประธานกรรมการบริหาร           ผูทําคํารับรอง 
       

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 
    1  ตุลาคม  2549    ถึงวันที่  30  กันยายน  2550  
 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจา นายวิจิตร  ศรีสอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการ 
ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการมหาชน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ งานของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ  
(องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และ 
ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของนายกฤษณพงศ กีรติกร 
ประธานกรรมการบริหาร  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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5. ขาพเจา นายกฤษณพงศ  กีรติกร ประธานกรรมการบริหาร  ไดทําความเขาใจคํารับรอง   ตาม 3 แลว    
ขอใหคํารับรองกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษษธิการ วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดี ตาม
เปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ 
ใหคํารับรองไว 

 

6. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  
    จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
 

 

(นายวิจิตร   ศรีสอาน) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่  25 มกราคม 2550 
 

 

(นายกฤษณพงศ  กีรติกร) 
ประธานกรรมการบริหาร 
วันที่  25 มกราคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                   คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 1 

 

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

 

วิสัยทศัน 

 เปนโรงเรียนวทิยาศาสตรตนแบบของรฐั นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาใหมี

คุณภาพระดับมาตรฐานโลก (World Class)  มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู   

มีความเปนไทย มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาต ิ

 

พันธกิจ  

 พัฒนาตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรและนํารองดําเนินการสรรหาและจัดการศึกษาใหกับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาให

มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก 

 รวมมือ สงเสริมและผลักดนัใหมีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสาํหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 รวมมือ สงเสริมและผลักดนัใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับอุดมศึกษา 

ตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถงึระดับหลังปริญญาเอก 

 ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับผูมีความสามารถพิเศษกบัโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                    คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 2 

 
 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -2 

การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดงันี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน    รอยละ 55 

2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 15 

3. มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ  5 

4. มิติที่ 4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคกร   รอยละ 25 

 

การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนกัของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 

(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 55 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   15 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน   5 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคกร  25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                    คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 2 

 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -3 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 55 โดยมีตวัชีว้ัดผลการปฏบิัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตรและ 

 เพื่อวัดระดับ

ความสามารถของ

นักเรยีนในระดับ 

1. ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปก

วิชาการของโรงเรียน 

            

 นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ

ผูมีความสามารถ 

พิเศษดาน 

 มาตรฐานโลก 

(World Class) 

 1.1 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก

วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย 

สสวท. เทียบกับนักเรยีนทีเ่ขาคาย 1 

จากทุกโรงเรยีนทั่วประเทศ 

2 31 32 32 37 32 34 36 37 38   

 วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยใีน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ 

   1.2 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก

วิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย 

สสวท. เทียบกับนักเรยีนทีเ่ขา 

คาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

2 23 14 20 23 21 22 23 24 25   

 มาตรฐานโลก    1.3 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศ

ไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

1 6 3 4 7 4 5 6 7 8   

                  

                  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                    คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 2 

 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -4 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน 

 เพื่อสงเสรมิให

นักเรยีนไดมีโอกาส 

2. ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 

            

 วิทยาศาสตรและ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและ           

 ฝกการทําวิจัย

เบื้องตนทีม่ี

คุณภาพทาง 

 2.1 จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่

ไดรับการคัดเลือกไปรวมแสดงผล

งานในระดับนานาชาติ 

5 12 0 5 12 8 10 12 14 16   

 จัดการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

 คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี และจดั

ใหนักเรยีนไดมี

โอกาสแสดงผลงาน

ทั้งในและระหวาง

ประเทศ 

 2.2 รอยละของโครงงานของนักเรยีน

ที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป จาก

คะแนน 5 ระดับ โดยการประเมินของ

ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6 25 - - - 15 20 25 30 35   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน 

 เพื่อสะทอนผลการ

พัฒนานักเรยีน 

3. ผลการพัฒนานักเรียนทางดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

            

 วิทยาศาสตรและ

นํารอง

ดําเนินการ          

สรรหาและ          

จัดการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร  

 ทางดานคุณธรรม

จริยธรรม 

 3.1 รอยละของจาํนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่

โรงเรียนกําหนด 

4 75 65 85 121.67 70 75 80 85 90  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนุ

คือกิจกรรมทีน่ักเรียนทําแลวชุมชน

ไดรับ ประโยชน เชน การบําเพ็ญ

ประโยชนตอศาสนสถาน สถาน

สงคราะห หรือการจัดกิจกรรมพี่ชวย

นอง การจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

การจัดคายตชด. ฯลฯ โดยโรงเรยีน

กําหนดเกณฑขั้นต่ําเทากับ 40 ช.ม. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                    คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 2 

 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

                

    

 

 

 

 

 3.2 รอยละของจาํนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอโรงเรยีนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่

โรงเรียนกําหนด 

4 80 60 122 85.30 70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

 กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอโรงเรยีนคอืกจิกรรมที่นักเรียน

ทําแลวโรงเรยีนไดรับประโยชน 

เชน นักเรียนชวยในกจิกรรมของ

โรงเรียนไดแก คายปฐมนิเทศ          

จัดประชุมวิชาการ การประชุม

ผูปกครอง ฯลฯ โดยโรงเรยีน

กําหนดเกณฑขั้นต่ําเทากับ 40 

ชั่วโมง   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตรและ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ

ผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีใน 

 เพื่อวัดระดับ

ความสามารถของ

นักเรยีนจาก           

การทดสอบเพื่อเขา

ศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา 

4. คะแนนจากการจดัทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน           

(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ

นักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2 377 - - 377 371 374 377 380 383   
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

                

3. รวมมือ สงเสริม 

และผลักดันใหม ี

 เพื่อใหมีสถาบัน 

อุดมศึกษารองรบั 

5. ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของ

นักเรยีนของโรงเรียน 

            

 การตอยอดการ

จัดการศึกษาและ

ใหทุนการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร  

 นักเรยีนทีจ่บจาก

โรงเรียน

วิทยาศาสตรเขา

เรียนตอทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และให 

 5.1 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุศึกษา

ตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่

จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบ 

แขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

4 19 11 15 20 17 18 19 20 21  หากจํานวนทุนศกึษาตอ

ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จดั

สอบโดย ก.พ. มีจํานวนลดลงจาก

ขอมูลพื้นฐานในป 2549 ใหปรับ

เกณฑการใหคะแนนลดลงเปน

อัตราสวนเดียวกนั 

 และเทคโนโลยีใน 

ระดับอุดมศึกษา

ตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีจนถึง

ระดับหลัง

ปริญญาเอก 

 นักเรยีนมากกวา

รอยละ 50 ไดรับ

ทุนการศึกษา 

 5.2 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุเขา

ศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี

จากแหลงทุนตางๆ 

3 27 23 19 30 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

 

31 

 

  

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตร และ 

 เพื่อสงเสรมิ จูงใจ

ใหนักเรยีนศึกษา

ตอและประกอบ 

6. ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจให

นักเรยีนศึกษาตอดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

            

 นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ  

 อาชีพทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 6.1 รอยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

7 93.00 90.15 88.84 93.30 91 92 93 94 95  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หมายถึง สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 ผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี 

               เทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตร

แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร 

เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร  

คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมศาสตร  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

 คุณภาพระดับ 

มาตรฐานโลก 

   6.2 รอยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอ

ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

3 20 23.04 21.89 16.96 18 19 20 21 22   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรยีน

วิทยาศาสตร และ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและ           

จัดการศึกษา

สําหรับผูมี

ความสามารถ

พิเศษดาน

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีใน

ระดับมธัยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

 เพื่อติดตามนักเรยีน

เกาโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ ใน

ดานผลการเรียน

และผลงานเดนของ

นักเรยีนเกาใน

ระดับอุดมศึกษา 

7. รอยละของนักเรยีนเกาของโรงเรยีน

ที่มีผลการเรียนสะสมใน 

มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มากกวา 3.50 ขึ้นไป  

7 20 - - - 10 15 20 25 30  ฐานขอมูลตองครอบคลุมอยางนอย

รอยละ 60 ของนกัเรียนเกาทีศ่ึกษา

อยูในมหาวิทยาลยัทั้งสอง
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

4. ใหบริการ

เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาดาน

วิทยาศาสตร   

 เพื่อพัฒนาโรงเรยีน

ใหเปนแหลงดูงาน

และศึกษางานและ

จัดประชุมวิชาการ 

8. ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับ

การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหแกโรงเรยีน/

หนวยงานอื่น 

            

 และเทคโนโลยี

สําหรับผูมี

ความสามารถ 

 ทางดานการจัด

การศึกษาสําหรับ     

ผูมีความรู 

 8.1 รอยละของการตอบกลับแบบ

สํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงาน

ทั้งหมด 

2 70 - - - 60 65 70 75 80  แหลงขอมูลมาจากการสอบถาม        

ผูมาศึกษาดูงานอยางนอย             

2,500 คน 

 พิเศษกับ

โรงเรียนหรือ

หนวยงานอื่นๆ 

 ความสามารถพิเศษ  8.2 รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมี

ความเห็นวาสามารถนําผลจาก

การศึกษาดูงานไปปรับปรุงและ

พัฒนางานของตนเองไดอยางเปน

รูปธรรม 

3 70 - - - 60 65 70 75 80  แหลงขอมูลมาจากจํานวน              

แบบสํารวจทีไ่ดรบักลับ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 โดยมีตวัชี้วัดผลการปฏบิัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    9. 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

10 75 - - - 65 70 75 80 85  ตัวชี้วัดรวมสําหรับทุกองคการ

มหาชนประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2550 

    10. รอยละของจํานวนครูทีไ่ดรับขอมลู

ยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 

4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

5 70 69 58 82.24 65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

 นักเรยีนใหขอมูลยอนกลับปละ 2 

ครั้งในเดือนมีนาคม และกันยายน 

ตัวชี้วัดนี้รวมการใหขอมูลยอนกลบั

ทั้ง 2 ครั้ง 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 5 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    11. คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากร

ที่ไดรับจากความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  

(บาท/บาท) 

2.5 0.95 0.95 1.08 0.86 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93   

    12. คาใชจายในการดําเนินงานตองบ

ดําเนินงานที่ไดรบัความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  

(บาท/บาท) 

2.5 0.90 0.82 1.01 0.73 

 

0.92 

 

0.91 

 

0.90 

 

0.89 

 

0.88 

 

  

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

    13. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ 

10 - - - - 1 2 3 4 5  ตัวชี้วัดรวมสําหรับทุกองคการ

มหาชนประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2549 

    14. ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

พัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 

            

     14.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของ

ครูที่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

และทีไ่ดเสนอในที่ประชุมวิชาการใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ 

จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  

5 6 1 3   6  4 5 6 7 8  ไมรวมการเสนอผลงานที่จัดโดย

โรงเรียนมหิดลฯ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -10 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     14.2 รอยละของจาํนวนครทูี่ใช             

e-learning ระดับกลางขึ้นไปใน            

การเรยีนการสอน 

5 60 - - 76.36 60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

 ระดับกลาง หมายถึง  

 มีโครงการสอน จดุประสงค

การสอน คําอธิบายรายวิชา 

แบบประเมินผลการเรียนรู 

 มีเอกสารประกอบการเรียน

การสอนในแตละคาบ รวมทั้ง

สามารถเรยีกขอมูล 

(download) ไดทัง้กอนและ

หลังเวลาเรียน 

 มีการใหและสงงานผานทาง  

e-mail และตรวจสอบผล

คะแนนผานทาง Website ได 

 มีการเชื่อมโยง (link) แหลง

ความรูทั้งในและตางประเทศ 

    15. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา

มาตรฐานโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

โดยใชโรงเรยีนวิทยาศาสตรชั้นนาํของ

โลกเปนบรรทัดฐาน 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  มาตรฐานดังกลาว รวมถึงดาน

กระบวนการและวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกนักเรียน ดานหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนการสอน  

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 มีการลงนามในสัญญา 

วาจางที่ปรึกษา 

ระดับ 2 มีการสงรายงาน

ความกาวหนาครั้งที่ 1 

 

           ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ดานการวัดและการประเมนิผลการ

เรียนของนักเรียน ดานการสรรหา

และพัฒนาบุคลากร ดานการบริหาร

จัดการองคกร และดานงบประมาณ

คาใชจาย ฯลฯ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -11 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 3 มีการสงรายงาน 

ความกาวหนาครั้งที่ 2  

ระดับ 4 มีการจัดทํามาตรฐานโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณเสรจ็สมบูรณ และ

จัดสงใหโรงเรยีน 

ระดับ 5 มีการเสนอมาตรฐานโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณฉบับสมบูรณ ให

คณะกรรมการบรหิารเห็นชอบ 

            

    16. จํานวนโรงเรยีนในประเทศและ

ตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปน

เครือขายกับโรงเรียน                      

มหิดลวิทยานุสรณ และม ี                

การดําเนินการตามขอตกลง             

ความรวมมือ 

3 36 - - 35 32 34 36 38 40   

     น้ําหนักรวม 100            
 



 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 
  นายกฤษณพงศ  กีรติกร      ประธานกรรมการบริหาร       ผูรับคํารับรอง 
 

        และ 
 

  นายธงชัย  ชิวปรีชา      ผูอํานวยการ               ผูทําคํารับรอง 
          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 
    1  ตุลาคม  2549    ถึงวันที่  30  กันยายน  2550  
 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจา นายกฤษณพงศ  กีรติกร ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(องคการมหาชน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และ ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของนายธงชัย  ชิวปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ใหเปนไปตามคํารับรองที่
จัดทําขึ้นนี้ 

 
 



-2- 

 
5. ขาพเจา นายธงชัย  ชิวปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดทําความเขาใจคํารับรอง    

ตาม 3 แลว    ขอใหคํารับรองกับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาจะมุงมั่น
ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 

6. ผู รับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  
    จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 

 
(นายกฤษณพงศ  กีรติกร) 
ประธานกรรมการบริหาร 
วันที่  23 มกราคม 2550 

 

 
 (นายธงชยั  ชิวปรีชา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 
วันที่  23 มกราคม 2550 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

 

วิสัยทศัน 

 เปนโรงเรียนวทิยาศาสตรตนแบบของรฐั นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาใหมี

คุณภาพระดับมาตรฐานโลก (World Class)  มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู   

มีความเปนไทย มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาต ิ

 

พันธกิจ  

 พัฒนาตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรและนํารองดําเนินการสรรหาและจัดการศึกษาใหกับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาให

มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก 

 รวมมือ สงเสริมและผลักดนัใหมีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสาํหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 รวมมือ สงเสริมและผลักดนัใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนระดับอุดมศึกษา 

ตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถงึระดับหลังปริญญาเอก 

 ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับผูมีความสามารถพิเศษกบัโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ 
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -2 

การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดงันี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน    รอยละ 55 

2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 15 

3. มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ  5 

4. มิติที่ 4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคกร   รอยละ 25 

 

การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนกัของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 

(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 55 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   15 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน   5 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคกร  25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -3 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 55 โดยมีตวัชีว้ัดผลการปฏบิัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตรและ 

 เพื่อวัดระดับ

ความสามารถของ

นักเรยีนในระดับ 

1. ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปก

วิชาการของโรงเรียน 

            

 นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ

ผูมีความสามารถ 

พิเศษดาน 

 มาตรฐานโลก 

(World Class) 

 1.1 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก

วิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย 

สสวท. เทียบกับนักเรยีนทีเ่ขาคาย 1 

จากทุกโรงเรยีนทั่วประเทศ 

2 31 32 32 37 32 34 36 37 38   

 วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยใีน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ 

   1.2 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปก

วิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย 

สสวท. เทียบกับนักเรยีนทีเ่ขา 

คาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

2 23 14 20 23 21 22 23 24 25   

 มาตรฐานโลก    1.3 จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศ

ไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

1 6 3 4 7 4 5 6 7 8   
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -4 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน 

 เพื่อสงเสรมิให

นักเรยีนไดมีโอกาส 

2. ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 

            

 วิทยาศาสตรและ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและ           

 ฝกการทําวิจัย

เบื้องตนทีม่ี

คุณภาพทาง 

 2.1 จํานวนโครงงานของนักเรยีนที่

ไดรับการคัดเลือกไปรวมแสดงผล

งานในระดับนานาชาติ 

5 12 0 5 12 8 10 12 14 16   

 จัดการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

 คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี และจดั

ใหนักเรยีนไดมี

โอกาสแสดงผลงาน

ทั้งในและระหวาง

ประเทศ 

 2.2 รอยละของโครงงานของนักเรยีน

ที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป จาก

คะแนน 5 ระดับ โดยการประเมินของ

ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6 25 - - - 15 20 25 30 35   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน 

 เพื่อสะทอนผลการ

พัฒนานักเรยีน 

3. ผลการพัฒนานักเรียนทางดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

            

 วิทยาศาสตรและ

นํารอง

ดําเนินการ          

สรรหาและ          

จัดการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร  

 ทางดานคุณธรรม

จริยธรรม 

 3.1 รอยละของจาํนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่

โรงเรียนกําหนด 

4 75 65 85 121.67 70 75 80 85 90  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนุ

คือกิจกรรมทีน่ักเรียนทําแลวชุมชน

ไดรับ ประโยชน เชน การบําเพ็ญ

ประโยชนตอศาสนสถาน สถาน

สงคราะห หรือการจัดกิจกรรมพี่ชวย

นอง การจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

การจัดคายตชด. ฯลฯ โดยโรงเรยีน

กําหนดเกณฑขั้นต่ําเทากับ 40 ช.ม. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                    คํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                     เอกสารประกอบ 2 

 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

                

    

 

 

 

 

 3.2 รอยละของจาํนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติ

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอโรงเรยีนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่

โรงเรียนกําหนด 

4 80 60 122 85.30 70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

 กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ตอโรงเรยีนคอืกจิกรรมที่นักเรียน

ทําแลวโรงเรยีนไดรับประโยชน 

เชน นักเรียนชวยในกจิกรรมของ

โรงเรียนไดแก คายปฐมนิเทศ          

จัดประชุมวิชาการ การประชุม

ผูปกครอง ฯลฯ โดยโรงเรยีน

กําหนดเกณฑขั้นต่ําเทากับ 40 

ชั่วโมง   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตรและ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ

ผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีใน 

 เพื่อวัดระดับ

ความสามารถของ

นักเรยีนจาก           

การทดสอบเพื่อเขา

ศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา 

4. คะแนนจากการจดัทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน           

(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ

นักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2 377 - - 377 371 374 377 380 383   
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

                

3. รวมมือ สงเสริม 

และผลักดันใหม ี

 เพื่อใหมีสถาบัน 

อุดมศึกษารองรบั 

5. ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของ

นักเรยีนของโรงเรียน 

            

 การตอยอดการ

จัดการศึกษาและ

ใหทุนการศึกษา

สําหรับผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร  

 นักเรยีนทีจ่บจาก

โรงเรียน

วิทยาศาสตรเขา

เรียนตอทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และให 

 5.1 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุศึกษา

ตอตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่

จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบ 

แขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น 

4 19 11 15 20 17 18 19 20 21  หากจํานวนทุนศกึษาตอ

ตางประเทศในระดับปริญญาตรีที่จดั

สอบโดย ก.พ. มีจํานวนลดลงจาก

ขอมูลพื้นฐานในป 2549 ใหปรับ

เกณฑการใหคะแนนลดลงเปน

อัตราสวนเดียวกนั 

 และเทคโนโลยีใน 

ระดับอุดมศึกษา

ตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีจนถึง

ระดับหลัง

ปริญญาเอก 

 นักเรยีนมากกวา

รอยละ 50 ไดรับ

ทุนการศึกษา 

 5.2 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุเขา

ศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี

จากแหลงทุนตางๆ 

3 27 23 19 30 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

 

31 

 

  

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรียน

วิทยาศาสตร และ 

 เพื่อสงเสรมิ จูงใจ

ใหนักเรยีนศึกษา

ตอและประกอบ 

6. ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจให

นักเรยีนศึกษาตอดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

            

 นํารองดําเนินการ

สรรหาและจัด

การศึกษาสําหรับ  

 อาชีพทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 6.1 รอยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

7 93.00 90.15 88.84 93.30 91 92 93 94 95  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หมายถึง สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

 ผูมีความ 

สามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใน

ระดับมัธยม 

ศึกษาใหมี 

               เทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตร

แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร 

เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร  

คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมศาสตร  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

 คุณภาพระดับ 

มาตรฐานโลก 

   6.2 รอยละของนกัเรียนที่ศึกษาตอ

ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

3 20 23.04 21.89 16.96 18 19 20 21 22   

1. พัฒนาตนแบบ

โรงเรยีน

วิทยาศาสตร และ

นํารองดําเนินการ

สรรหาและ           

จัดการศึกษา

สําหรับผูมี

ความสามารถ

พิเศษดาน

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีใน

ระดับมธัยม 

ศึกษาใหมี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานโลก 

 เพื่อติดตามนักเรยีน

เกาโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ ใน

ดานผลการเรียน

และผลงานเดนของ

นักเรยีนเกาใน

ระดับอุดมศึกษา 

7. รอยละของนักเรยีนเกาของโรงเรยีน

ที่มีผลการเรียนสะสมใน 

มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มากกวา 3.50 ขึ้นไป  

7 20 - - - 10 15 20 25 30  ฐานขอมูลตองครอบคลุมอยางนอย

รอยละ 60 ของนกัเรียนเกาทีศ่ึกษา

อยูในมหาวิทยาลยัทั้งสอง
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

4. ใหบริการ

เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาดาน

วิทยาศาสตร   

 เพื่อพัฒนาโรงเรยีน

ใหเปนแหลงดูงาน

และศึกษางานและ

จัดประชุมวิชาการ 

8. ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกับ

การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหแกโรงเรยีน/

หนวยงานอื่น 

            

 และเทคโนโลยี

สําหรับผูมี

ความสามารถ 

 ทางดานการจัด

การศึกษาสําหรับ     

ผูมีความรู 

 8.1 รอยละของการตอบกลับแบบ

สํารวจจากจํานวนผูมาศึกษาดูงาน

ทั้งหมด 

2 70 - - - 60 65 70 75 80  แหลงขอมูลมาจากการสอบถาม        

ผูมาศึกษาดูงานอยางนอย             

2,500 คน 

 พิเศษกับ

โรงเรียนหรือ

หนวยงานอื่นๆ 

 ความสามารถพิเศษ  8.2 รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมี

ความเห็นวาสามารถนําผลจาก

การศึกษาดูงานไปปรับปรุงและ

พัฒนางานของตนเองไดอยางเปน

รูปธรรม 

3 70 - - - 60 65 70 75 80  แหลงขอมูลมาจากจํานวน              

แบบสํารวจทีไ่ดรบักลับ 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 15 โดยมีตวัชี้วัดผลการปฏบิัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    9. 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

10 75 - - - 65 70 75 80 85  ตัวชี้วัดรวมสําหรับทุกองคการ

มหาชนประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2550 

    10. รอยละของจํานวนครูทีไ่ดรับขอมลู

ยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 

4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

5 70 69 58 82.24 65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

 นักเรยีนใหขอมูลยอนกลับปละ 2 

ครั้งในเดือนมีนาคม และกันยายน 

ตัวชี้วัดนี้รวมการใหขอมูลยอนกลบั

ทั้ง 2 ครั้ง 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 5 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    11. คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากร

ที่ไดรับจากความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  

(บาท/บาท) 

2.5 0.95 0.95 1.08 0.86 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93   

    12. คาใชจายในการดําเนินงานตองบ

ดําเนินงานที่ไดรบัความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  

(บาท/บาท) 

2.5 0.90 0.82 1.01 0.73 

 

0.92 

 

0.91 

 

0.90 

 

0.89 

 

0.88 

 

  

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

    13. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

กิจการ 

10 - - - - 1 2 3 4 5  ตัวชี้วัดรวมสําหรับทุกองคการ

มหาชนประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2549 

    14. ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

พัฒนาโรงเรียนกาวสูมาตรฐานโลก 

            

     14.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของ

ครูที่ไดตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

และทีไ่ดเสนอในที่ประชุมวิชาการใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ 

จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  

5 6 1 3   6  4 5 6 7 8  ไมรวมการเสนอผลงานที่จัดโดย

โรงเรียนมหิดลฯ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -10 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     14.2 รอยละของจาํนวนครทูี่ใช             

e-learning ระดับกลางขึ้นไปใน            

การเรยีนการสอน 

5 60 - - 76.36 60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

 ระดับกลาง หมายถึง  

 มีโครงการสอน จดุประสงค

การสอน คําอธิบายรายวิชา 

แบบประเมินผลการเรียนรู 

 มีเอกสารประกอบการเรียน

การสอนในแตละคาบ รวมทั้ง

สามารถเรยีกขอมูล 

(download) ไดทัง้กอนและ

หลังเวลาเรียน 

 มีการใหและสงงานผานทาง  

e-mail และตรวจสอบผล

คะแนนผานทาง Website ได 

 มีการเชื่อมโยง (link) แหลง

ความรูทั้งในและตางประเทศ 

    15. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา

มาตรฐานโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

โดยใชโรงเรยีนวิทยาศาสตรชั้นนาํของ

โลกเปนบรรทัดฐาน 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  มาตรฐานดังกลาว รวมถึงดาน

กระบวนการและวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกนักเรียน ดานหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนการสอน  

     เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 มีการลงนามในสัญญา 

วาจางที่ปรึกษา 

ระดับ 2 มีการสงรายงาน

ความกาวหนาครั้งที่ 1 

 

           ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ดานการวัดและการประเมนิผลการ

เรียนของนักเรียน ดานการสรรหา

และพัฒนาบุคลากร ดานการบริหาร

จัดการองคกร และดานงบประมาณ

คาใชจาย ฯลฯ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) -11 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 
2547 2548 2549 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ระดับ 3 มีการสงรายงาน 

ความกาวหนาครั้งที่ 2  

ระดับ 4 มีการจัดทํามาตรฐานโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณเสรจ็สมบูรณ และ

จัดสงใหโรงเรยีน 

ระดับ 5 มีการเสนอมาตรฐานโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณฉบับสมบูรณ ให

คณะกรรมการบรหิารเห็นชอบ 

            

    16. จํานวนโรงเรยีนในประเทศและ

ตางประเทศที่ตกลงรวมมือเปน

เครือขายกับโรงเรียน                      

มหิดลวิทยานุสรณ และม ี                

การดําเนินการตามขอตกลง             

ความรวมมือ 

3 36 - - 35 32 34 36 38 40   

     น้ําหนักรวม 100            
 


