
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
ประจําปงบประมาณ 2553  

  

ระหวางรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
กับประธานกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

และ 

ระหวางประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  
กับผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
(องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ 2553 

 
 

ระหวางรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

กับประธานกรรมการบรหิารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
 

 

 

   คํารับรองการปฏิบัติงาน 
   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

   (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

1. คํารับรองระหวาง 

 

 นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ       ผูรับคํารับรอง 
 

        และ 
 

 ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   ผูทําคํารับรอง 
               

 

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว   มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  1  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่ 

    1  ตุลาคม  2552 ถึงวันที่  30  กันยายน  2553  

 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน   เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร

ประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจา นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการมหาชน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกบั

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะให

คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน 

ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึนนี้ 
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5. ขาพเจาศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม 3 แลว ขอใหคํารับรองกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ วาจะ

มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 

6. ผู รับคํารับรองและผูทํ าคํารับรอง ได เข าใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  

    จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

 

(นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

วันที่ 18 ธันวาคม  2552 

………………………………………………………………… 

 

(ศาสตราจารย ดร.คุณหญงิสุชาดา  กีระนันทน) 

ประธานกรรมการ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 วันที่ 18 ธนัวาคม 2552 

 

 



 
 
 
 

คํารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
(องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ 2553 

 
 

ระหวางประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

กับผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    
 

 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

1. คํารับรองระหวาง 

 

 ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ประธานกรรมการ               ผูรับคํารับรอง 
 

         และ 
 

 ผศ.ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ผูทําคํารับรอง 

                    

 

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว   มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา  1  ป  เร่ิมตั้งแตวันที่ 

    1  ตุลาคม  2552    ถึงวันที่  30  กันยายน  2553  

 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัดผล 

    การปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยูในเอกสาร 

    ประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจาศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน  ในฐานะประธานกรรมการโรงเรียนมหิดล   

    วิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

    2553 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  น้ําหนัก       
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน 

    เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ  

    ปฏิบัติงานของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

    ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําข้ึนนี้   
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5. ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดทํา 

     ความเขาใจคํารับรองตาม 3 แลว ขอใหคํารับรองกับประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วา 

    จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิด 

    ประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ใหคํารับรองไว 

 

6. ผู รับคํารับรองและผูทํ าคํารับรอง ได เข าใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  

    จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

 

 

 

        ………………..………………………………… 

 

          (ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน) 

           ประธานกรรมการ  
       วนัที่ 19  พฤศจิกายน 2552 

………………..………………………………… 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 (องคการมหาชน) 



          
                          คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                         เอกสารประกอบ 1 

 

 

 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการมหาชน) 

 เพื่อบริหารจัดการ และดําเนนิการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลศิทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

อํานาจหนาที่ 

 ดําเนินการเรียนการสอนทีมุ่งเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสาํหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

 จัดทําหลักสูตร วิธีการเรยีนการสอน สื่อ และอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน 
 ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เกีย่วของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

 

วิสัยทศัน 

 เปนโรงเรียนวทิยาศาสตรตนแบบของรฐั นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาใหมี
คุณภาพระดับทัดเทียมกับโรงเรียนวทิยาศาสตรชั้นนําของโลก มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักการเรียนรู มีความเปนไทย มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาต ิ

 

พันธกิจ  

 บริหารจัดการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศดานคณิตศาสตร และวทิยาศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีศกัยภาพสูงทาง
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อเปนตนแบบสามารถขยายผลใชในวงกวางได 

 



          
                          คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                         เอกสารประกอบ 2 

 

 

 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-2 

การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้ 
1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน    รอยละ 60 
2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 10 
3. มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน      รอยละ 10 
4. มิติที่ 4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ   รอยละ 20 

   
การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนกัของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 60 1 2 3 4 5 
2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   10 1 2 3 4 5 
3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน   10 1 2 3 4 5 
4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ  20 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
 



          
                          คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                         เอกสารประกอบ 2 

 

 

 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-3 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที ่1 มิติดานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน (รอยละ  60) 

1. มาตรา 7 เพื่อ
บริหารจัดการ
และดําเนินการ  

1. มาตรา 8 
(1)ดําเนินการเรยีน
การสอนที่มุงเนน
ความ 

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป
(GAT)โดยเฉลี่ยของนักเรยีนของ
โรงเรียน (เปอรเซนตไตล) 

3 90 - - N / A  84 87 90 93 96   

 จัดการเรยีนการ
สอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปน 

 เขมขนของการเรยีน
การสอนทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสําหรับ 

1.2 ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะ
วิชาชีพ (PAT)โดยเฉลี่ยของ
นักเรยีนของโรงเรียน              
(เปอรเซนตไตล) 

            

 เลิศทางดาน  นักเรยีนทีม่ีศักยภาพ  1.2.1 คณิตศาสตร PAT1 2 80 - - N / A  70 75 80 85 90   
 วิทยาศาสตรและ  สูงทางวิทยาศาสตร  1.2.2 วิทยาศาสตร PAT2 2 80 - - N / A  70 75 80 85 90   
 คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนที่
มีศักยภาพสูง
ทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

 และคณิตศาสตร 1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรยีนทีไ่ดรบั
การคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย
เขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชาทั้งที่
ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชา
และสอวน. 1 สาขาวิชา 
 
 
 

2 8  4  6  8 6  7  8  9  10   
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-4 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    1.4 ผลสําเร็จของกจิกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร 

            

     1.4.1 จํานวนโครงงานที่ผาน
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อ
รวมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วทท.) 
หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรอืระดับ
นานาชาติ 

4 8 
 

4 7 10 
 

6 7 8 9 10   

     1.4.2 จํานวนโครงงานของนักเรยีน
ที่ไดรับคัดเลอืกไปรวม
แสดงผลงานในตางประเทศ 

4 21 
 

18 21 21 
 

19 20 21 22 23   

     1.4.3 จํานวนโครงงานของนักเรยีน
ที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดของสมาคมฯ 
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

 
 
 
 
 

4 10 3 12 11 8 9 10 11 12  - เปนการแสดงผลงานที่จัดใน
ตางประเทศเพื่อประกวดหรือแขงขัน
และตองไดรางวัลใดรางวัลหนึ่งดวย 
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-5 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

    1.5 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของ 
นักเรยีนของโรงเรียน 

            

     1.5.1 รอยละของนักเรยีนทีไ่ดรับทนุ
เขาศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจาก          
แหลงทุนเปาหมาย 

4 30 - 31.25 31.11 20 25 30 35 40  หมายเหตุ:  
แหลงทุนเปาหมายในปงบฯ 2553 
ประกอบดวย 
1. ทุน สวทช.  วิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
2. ทุน สวทช. สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร 
3. ทุนศรีตรังทอง 
4. ทุนโครงการ ICT มหิดล 
5. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร 
6. ทุนบริษัท เชฟรอนประเทศไทย 

จํากัด 
7. ทุน ปตท. สผ. 

     1.5.2  จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุน
ศึกษาตอตางประเทศในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
 
 
 

4 34 27 31 34 30 32 34 36 38   
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-6 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     1.5.3 รอยละของนักเรยีนทีจ่บ
การศึกษาไดรับการคัดเลือก
เขาศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5 19 15 19 19 17 18 19 20 21  - โรงเรียนเลือกใชการจัดอันดับของ 
THES-QS World University 
Ranking 2008 (Times Higher 
Education Supplement-
Quacquarelli Symonds) ป 2008 

    1.6 ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจให
นักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

            

     1.6.1 จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

4 222 223 222 222 218 220 222 224 226   

     1.6.2 รอยละของนักเรยีนทีศ่ึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

5 18 18.00 21.79 18.22 
 

14 16 18 20 22   

  2. มาตรา 8 (2) จัดทํา
หลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน สื่อ และ
อุปกรณการเรียน 
การสอนสําหรับใชใน
โรงเรียน 

1.7 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 
2552 ทีไ่ดรับการพัฒนาใหเปน
ตนแบบในการจดัการเรียนการสอน
โดยใช Problem Based หรือ 
Scientific Inquiry 
 
 
 

5 2 - - 1  
รายวิชา 

1 2 3 4 5   



          
                          คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)                                                                                                                         เอกสารประกอบ 2 

 

 

 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-7 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

  3. มาตรา 8 
(3)ดําเนินการและ
สงเสริมใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและ
ภาคเอกชนเขามามี 

1.8 ผลสําเร็จของการสงเสริมให
หนวยงานที่เกีย่วของและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน         
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

            

   สวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน 

 1.8.1 จํานวนหนวยงานที่ใหความ
รวมมือกับโรงเรียนในการให
นักเรยีนทําโครงงานวิจัยและ
ฝกประสบการณทาง
วิทยาศาสตร 

3 18 17 9 19 16 17 18 19 20   

     1.8.2 รอยละของนักเรยีนทีเ่ขารวม
กิจกรรมฝกประสบการณทาง
วิทยาศาสตร และไดรับผล
การประเมินจากหนวย
งานวิจัยในระดับดีขึ้นไป 

5 60 - - - 50 55 60 65 70  - ผูประเมินคอืหนวยงานวิจัย/
ศูนยวิจัยทีน่ักเรียนไปฝก
ประสบการณทางวิทยาศาสตร 

  4. มาตรา 8 
(4)ใหบริการพิเศษ
ทางดานการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 
 
 
 

1.9 รอยละของผลสําเร็จใน                
การใหบริการกับโรงเรียน               
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง  

4 80 - 91.67 N/A 70 75 80 85 90  - โรงเรียนใหผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมนิผลสําเร็จ 
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-8 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที ่2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร (รอยละ 10) 

 ความพึงพอใจ  
ของผูรับบริการ 

  2.1 รอยละความพึงพอใจของนักเรยีนที่มี
ตองานบริการของโรงเรียน 

5 85 - - - 70 75 80 85 90  - โรงเรียนใหผูประเมินอิสระ
ดําเนินการสํารวจ 

    2.2 รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน
ภายนอกที่โรงเรยีนใหบริการ 

5 85 - - - 70 75 80 85 90  - กลุมเปาหมาย คอืหนวยงาน
ภายนอกที่โรงเรยีนใหบริการ เชน
หนวยงานที่ติดตอขอศึกษาดูงาน
ทั้งงานบริการวิชาการ งานบริหาร
จัดการเรยีนการสอน งานหอพัก 
งานวิทยาการ, หนวยงานที่ขอ
ความชวยเหลือใหจัดคาย
วิทยาศาสตร , หนวยงานที่ขอให
โรงเรียนรับสมคัรและจัดสอบ
คัดเลือกนักเรียน เชน หองเรยีน
วิทยาศาสตรของ ก.วิทยฯ เปนตน 

- โรงเรียนใหผูประเมนิอิสระ
ดําเนินการสํารวจ 

มิติที ่3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน (รอยละ 10) 

    3.1 ระดับความสําเรจ็ในการใชตนทุนตอ
หนวยเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการแตงตั้งคณะทํางาน   

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2 3 - - - 1 2 3 4 5   
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-9 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ศึกษาทบทวนฐานขอมูล 

ที่ใชในการคํานวณตนทุน

ตอหนวยผลผลิต 
ระดับ 2  นําฐานขอมูลฉบับปรับปรุง

ใชในการคํานวณตนทุนตอ

หนวยผลผลิตปงบประมาณ

พ.ศ. 2553 
ระดับ 3   จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผลผลิตประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

(รอบ 12 เดือน) 
ระดับ 4  เปรียบเทียบผลการคํานวณ

ตนทุนผลผลิตระหวางป 

2552 และป 2553 วามี 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

หรือลดลงอยางไร          

พรอมทั้งวิเคราะหถึง

สาเหตุของการเปลี่ยนปลง

ดังกลาว และจัดทํารายงาน

สรุปผลการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยผลผลิตไดแลว

เสร็จ 
ระดับ 5  จัดทําแผนพัฒนา

ประสิทธภิาพการ 
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-10 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ปฏิบัติงานของโรงเรียนใน

ปตอไป (ปงบฯ 2554)  
โดยระบุกิจกรรมสําคัญที่

ตองดําเนินการ และระบุ

เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อ      
การเปรียบเทียบ โดยมี

วัตถุประสงคใหสามารถ

พัฒนาประสิทธภิาพและ

พัฒนาคุณภาพใน            

การปฏิบัติงาน ของ

โรงเรียนไดอยางตอเนื่อง 

            

    3.2 ระดับความสําเรจ็ใน 
การปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวย
การเงินและการบญัชี พ.ศ. 2543 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  สรุปงานดานการเงินและ

พัสดุที่จัดใหบริการบุคลากร
ภายในโรงเรยีน จาก
ขอบังคับ รรฯ วาดวย 

3 3 - - - 1 2 3 4 5   

     การเงินและการบญัชี 2543 
ทั้งหมด พรอมทัง้วิเคราะห
ผลการปฏิบัติงาน 
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-11 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ในอดีต ในประเด็นที่มักขาด
ความเขาใจ หรือยังปฏิบัติ
ไมถูกตองตามระเบียบ หรือ 
ปญหาอื่นๆ ที่พบในทาง
ปฏิบัติ 

            

     ระดับ 2  คัดเลือกงานดานการเงิน
และพัสดุที่มีความจําเปน
เรงดวนในการปรบัปรุง 
ประสิทธภิาพอยางนอย3-5 
งาน จัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติ ภายในเดือน
มกราคม 2553 

ระดับ 3  ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตาม
ระเบยีบขอบังคับฯ ให
บุคลากรทราบ และประกาศ
ผังขั้นตอนและระยะเวลา
ดําเนินการที่ปรับปรุงใหม
ใหชัดเจน ณ จุดที่ใหบริการ 

ระดับ 4 ติดตามผลการใหบริการใน
งานบริการที่ปรับปรุง 
เปรียบเทยีบกับอดีตกอน
ปรับปรุง โดยใชขอมูลผล  
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-12 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ใหบริการจริง อยางนอย 6 
เดือนขึ้นไป  

ระดับ 5  รายงานสรุปผลการปรบัปรุง
ในภาพรวมให
คณะกรรมการไดรับทราบ
ภายในสิน้ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

            

    3.3 ระดับความสําเรจ็ของผลการ
ดําเนินงานในกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนงานใน

กิจกรรมเปาหมายไดแลว
เสร็จรอยละ 90  

ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนงานใน
กิจกรรมเปาหมายไดแลว
เสร็จรอยละ 95  

5 3 - - - 1 2 3 4 5  - กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนทีเ่สนอ
ประเมินประกอบดวย  
1) คายวิชาการ         
2) คายปฏิบัติธรรม  
3) คายบําเพ็ญประโยชน 

 

     ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงานใน
กิจกรรมเปาหมายไดแลว
เสร็จรอยละ 100 

ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนงานใน
กิจกรรมเปาหมายไดแลว
เสร็จรอยละ 100 และมี
คะแนนเฉลีย่การ 
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   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-13 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 
 อํานาจหนาที่ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2553 

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

     ประเมินผลเชิงคณุภาพของ
กิจกรรมเปาหมายตั้งแต 
3.50-4.00 คะแนน 

ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนงานใน
กิจกรรมเปาหมายไดแลว
เสร็จรอยละ 100 และมี
คะแนนเฉลีย่การ
ประเมินผลเชิงคณุภาพ
ของกิจกรรมเปาหมาย
มากกวา 4.00 คะแนน        
ขึ้นไป 

            

 การกํากับดูแล
กิจการ 

  4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล
กิจการ และการพัฒนาองคการ  

20 3 4.6104 4.1175 N/A 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใชในการ
ประเมินผลทุกองคการมหาชน 

     น้ําหนักรวม 100            
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  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-14 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 
(ถามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง) 

 
นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

เพื่อบริหารจัดการ 
และดําเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปน
เลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

(1) ดําเนินการเรียนการสอนที่
มุงเนนความเขมขนของการเรยีน
การสอนทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนทีม่ี
ศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

นโยบายที่ 3 สงัคมและคุณภาพชีวิต 
ขอ 3.1 นโยบายการศึกษา 
เปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล 
- คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรบัการศึกษาที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล  ตั้งแตระดับปฐมวัย
จนตลอดชีวิต  
นโยบายที่ 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย   
และนวัตกรรม 
ขอ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดย
การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในทางอาชีพ 
และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได
อยางเพียงพอ 
เปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล 
- การเรงรัดผลติบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนกัเรียนของ
โรงเรียน (เปอรเซนตไตล) 

1.2 ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลีย่ของนักเรียน
ของโรงเรียน (เปอรเซนตไตล) 
1.2.1 คณิตศาสตร PAT1 
1.2.2 วิทยาศาสตร PAT2 

1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรยีนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย
เขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติใน 6 สาขาวิชาทั้งที่
ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและ สอวน. 1 สาขาวิชา 

1.4 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
1.4.1 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงงาน

ประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือ
ที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  

1.4.2 จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงาน
ในตางประเทศ 

1.4.3 จํานวนโครงงานของนกัเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดของ
สมาคมฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-15 

วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 
(ถามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง) 

 
นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

   1.5 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 
1.5.1 รอยละของนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุน
เปาหมาย 

1.5.2 จํานวนนกัเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป 

1.5.3 รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ตั้งแตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.6 ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
1.6.1 จํานวนนกัเรียนที่ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
1.6.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
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  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-16 

วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 
(ถามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง) 

 
นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

เพื่อบริหารจัดการ 
และดําเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปน
เลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

(2) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน สื่อ และอปุกรณการเรียนการ
สอนสําหรับใชในโรงเรียน 

นโยบายที่ 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย   
และนวัตกรรม 
ขอ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดย
การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในทางอาชีพ 
และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได
อยางเพียงพอ 
เปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล 
- การเรงรัดผลติบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 

1.7 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 
2552 ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช Problem Based หรอื Scientific Inquiry 
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  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)-17 

วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 
(ถามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง) 

 
นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

เพื่อบริหารจัดการ 
และดําเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปน
เลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

(3) ดําเนินการและสงเสริมให
หนวยงานที่เกีย่วของและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน         
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

นโยบายที่ 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย   
และนวัตกรรม 
ขอ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดย
การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในทางอาชีพ 
และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได
อยางเพียงพอ 
เปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล 
- การเรงรัดผลติบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 

1.8 ผลสําเร็จของการสงเสริมใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของและภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 
1.8.1 จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการใหนักเรียน

ทําโครงงานวิจยัและฝกประสบการณทางวิทยาศาสตร 
1.8.2 รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมฝกประสบการณทาง

วิทยาศาสตร และไดรับผลการประเมินจากหนวยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป 
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วัตถุประสงค 
การจัดตั้ง 

ตามกฎหมาย 

 อํานาจหนาที่ 
(ถามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง) 

 
นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด 

เพื่อบริหารจัดการ 
และดําเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่
มุงเนนความเปน
เลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

(4) ใหบริการพเิศษทางดาน             
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

นโยบายที่ 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย   
และนวัตกรรม 
ขอ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดย
การพัฒนาเสนทางความกาวหนาในทางอาชีพ 
และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได
อยางเพียงพอ 
เปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล 
- การเรงรัดผลติบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 

1.9 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกบัโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แหง 

 


