รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการและดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึ กษาที่ มุ่ งเน้ นความเป็ น เลิ ศทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนั กเรียนที่มี ศักยภาพสู งทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นาร่องสรรหา
และจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์
คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ
และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 กาหนดวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้
มาตรา 7 ให้ โรงเรี ยนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่ งเน้ นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสู ง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) ดาเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) จัดทาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับใช้ในโรงเรียน
3) ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ผู้อานวยการ : ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการบริหาร
ตาแหน่ง
1) รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ประธานกรรมการ

2) ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3) รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5) ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน)
7) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะคีรี)
8) ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
9) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

กรรมการโดยตาแหน่ง

10) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)
11) ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
1) โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการประจาโรงเรียน
รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

คณะกรรมการประสานงานสายงานวิชาการ
ฝ่ายอานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายคลังและพัสดุ
ฝ่ายกิจการหอพัก
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน
เทคโนโลยี (Workshop)
สาขาวิชาพลานามัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
โครงการบริการวิชาการ
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2) อัตรากาลัง
จานวน (คน)
รายการ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่

ลูกจ้าง

กรอบอัตรากาลัง

132

8

1

3

รวม
144

1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 342.67 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) วิสัยทัศน์
“เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นาร่องสรรหาและจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเ ศษด้ า นคณิต ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาให้ มี คุณ ภาพทัด เทีย มกับ โรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมโลกและธรรมชาติ”
(2) พันธกิจ
1) พัฒ นาต้น แบบและนาร่องการบริห ารจัดการและการจัด การเรียนการสอนส าหรับผู้ มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
2) พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
3) ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การนาร่องการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าประสงค์: เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดการ
เรี ย นการสอนส าหรั บ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์: มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3) ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 3: การพั ฒ นาโรงเรียนให้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้แ ละให้ บริ การพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้ง
ตอนต้นและตอนปลาย สาหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เป้าประสงค์: บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นาทางวิชาการ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อและ
เว็บไซต์ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย
2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ได้คะแนน 3.9143 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ สาหรับมิติที่
1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ค่า
คะแนนที่ได้ 3.5213 ส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ค่าคะแนน 3.1400 ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สูงกว่าเป้าหมายมาก ได้คะแนน 5.0000 และ ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการ
กากับดูแลกิจ การและการพัฒนาองค์การ โดยค่าคะแนนที่ได้ 4.9375 โรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ มีผลการ
ดาเนินงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน โดยสรุป คือ
ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ วิทยาศาสตร์ PAT2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 175.43 คะแนน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนมี
คะแนนผลการทดสอบเท่ากับ 269.84 คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดเช่ นกัน สาหรับการสอบ SAT Practice
Test นักเรียนที่ได้แสดงความจานงเข้าสอบจานวน 93 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 45 คน และชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 จ านวน 48 คน ผลการสอบวัดความสามารถวิช าการระดับนานาชาติ SAT เฉพาะวิช า
คณิตศาสตร์ เท่ากับ 729.38 คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ ด้เท่ากับ 1.0000

6
 สาหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศประจาป พ.ศ. 2558 จานวน 11 คน จากการแข่งขันใน 9 สาขาวิชา ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจานวน 11 เหรียญ ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000
 นั กเรี ยนโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานสุ รณ ได้รับการคัดเลื อกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยชั้นนา 50 ลาดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก THES-QS World University Ranking
2014/2015 ของ Top University จานวน 10 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้งหมด 15 คน คิ ดเปนรอยละ 66.66 ซึ่ง ผลการด าเนิ นงานดัง กล่ าวสู งกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ใ น
คารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000
 นักเรี ยนโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานสุ รณ ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยุ กต์และเทคโนโลยี จ านวน 233 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คิดเปนรอยละ 97.89 ซึ่งสู งกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ แต่มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จานวน 22 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 238 คน คิดเปนรอยละ 9.24 ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
 โรงเรี ยนได้คัดเลื อกโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่
ได้รับรางวัลในการประกวด 11 โครงงาน จานวน 12 รางวัล
 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน เป็นร้อยละ 80.70
ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

3.5213

5.0000

10%

3.1400

4.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

3.0000

ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน

10%

5.0000

มิติที่ 4 กำรก้ำกับดูแลกิจกำร

20%

4.9375

2.0000
1.0000
มิติที่

รวมทุกมิติ

100%

3.9143

มิติที่

มิติที่

มิติที่

รวมทุกมิติ
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2.2

เปรี ย บเที ย บผลการประเมิน รายปี ของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ สรณ์ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2557

คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
4.7425
4.3636
4.7091
4.5322
3.9365
4.7042
4.1605
4.4560
3.9593
4.1589
3.5213

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.9479
4.2300
3.3600
4.1420
4.4267
4.5400
3.1400

มิติที่ 3
4.5300
5.0000
4.8950
4.0000
4.1667
5.0000
5.0000
4.9725
5.0000
4.3470
5.0000

มิติที่ 4
4.7271
4.4416
4.8442
4.4817
4.8111
4.1710
4.1350
4.2300
4.5104
4.9583
4.9375

รวม
4.7659
4.5254
4.7958
4.5132
4.0377*
4.5797
4.1593
4.4310
4.2351
4.3548
3.9143

หมายเหตุ : * ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (น้าหนักร้อยละ 4)

5
4
3

2
1
0

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด

มิตทิ ี่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร

ค่ำคะแนน

คะแนน

ด้ำเนินงำน

ที่ได้

ถ่วงนำ้ หนัก

60

3.5213

1.1 ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ด้านความถนัดทางวิชาการ ทางวิชาชีพและทางวิชาการ

20

ระดับนานาชาติ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

คะแนน

3

159.30 160.93 162.56 164.18 165.80

175.43

5.0000

0.1500

1.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

คะแนน

3

255.14 257.15 260.35 262.95 265.56

269.84

5.0000

0.1500

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับ

คะแนน

14

732

733

734

735

736

729.38

1.0000

0.1400

เหรียญ

10

7

8

9

10

11

11

5.0000

0.5000

ร้อยละ

10

59.85

60.85

61.85

62.85

63.85

66.66

5.0000

0.5000

นานาชาติ SAT
1.2 จานวนเหรียญรางวัลที่ได้รบั จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่จบการศึกษาได้รบั การคัดเลือกให้ศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนา 50 ลาดับแรก
ของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนักเรียนทุนที่
ไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งหมด
1.4 ผลสาเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นกั เรียนศึกษาต่อด้าน

15

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
1.4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1.5 จานวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนที่ได้รบั รางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ

ร้อยละ

5

96.67

97.08

97.50

97.90

98.33

97.89

3.9750

0.1987

ร้อยละ

10

8

9

10

11

12

9.24

2.2400

0.2240

โครงงาน

5

7

8

9

10

11

11

5.0000

0.2500

มิตทิ ี่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร

10

2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ
มิตทิ ี่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับ

10

3.1400
1

2

3

4

5

3.14

10

3.1400

0.3140

5.0000

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1500

3.2 ร้อยละของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนงาน

ร้อยละ

7

60

70

80

90

100

100

5.0000

0.3500

มิตทิ ี่ 4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์
นำ้ หนักรวม

20

4.9375

ระดับ

10

1

2

3

4

5

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ

5

1

2

3

4

5

100

4.875
5
(ร้อยละ 89.78)
5

4.8750

0.4875

5.0000

0.2500

5.0000

0.2500

ค่ำคะแนนที่ได้

3.9143
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 3.5213
ตัว ชี้วัดตามคารั บ รองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุส รณ์ส่ ว นใหญ่จะเป็นตัว ชี้วัด
ผลลัพธ์ ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาต้นแบบและนาร่องการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของโลก ปรากฏผลดังนี้
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการสอบผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิทยาศาสตร์ PAT2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 175.43 คะแนน
ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูง กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ
5.0000 นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียนมีผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) มีคะแนนผลการทดสอบเท่ากับ 269.84 คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดเช่นกัน ค่าคะแนนที่
ได้ 5.0000 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Teaching เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนของ Problem based Learning, Inquiry based Learning,
SAS Curriculum pathway เป็นต้น โรงเรียนได้พัฒนาและสรรหา สื่อการเรียนการสอน/ตาราเรียน/text book
ที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้าน ทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และโรงเรียนได้ดาเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น. เพื่อให้
คาปรึกษากับนักเรียนด้านการเรียนการสอน
ผลการทดสอบความถนัดโดยเฉลี่ยของนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

เป้าหมาย (ที่ค่าระดับ 3)

ผลการดาเนินงาน

162.56
260.35

175.43
269.84

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประสานงาน Top Scholars ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ Overseas Association for College Admission Counseling (OACAC) และเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจาก College Board ให้ดาเนินการจัดสอบ SAT Practice Test สาหรับนักเรียนในประเทศไทย ทั้งนี้
Top Scholars ยินดีที่จะจัดสอบ SAT Practice Test ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบและตรวจข้อสอบ ตลอดจนแจ้งผลสอบให้โรงเรียนทราบทั้งแบบที่เป็นผลสอบรวมและแบบ
รายบุคคล โรงเรียนได้จัด การสอบ SAT Practice Test ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สาหรับนักเรียนที่ได้แสดง
ความจานงเข้าสอบจานวน 93 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 45 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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จานวน 48 คน ผลการสอบวัดความสามารถวิชาการระดับนานาชาติ SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 729.38
คะแนน ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.0000
 สาหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผู แทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศประจาป พ.ศ. 2558 จานวน 11 คน จากการแข่งขันใน 9 สาขาวิชา ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจานวน 11 เหรียญ ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000 รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล

การแข่งขัน

รางวัล

1

นายศิวกร สงวนหมู่

คณิตศาสตร์โอลิมปิก

2

นายนนทกฤษ ไชยวงศ์

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

3

นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร

เคมีโอลิมปิก

เหรียญเงิน

4

นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล

ชีววิทยาโอลิมปิก

เหรียญเงิน

5

นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว

ฟิสิกส์โอลิมปิก

เหรียญเงิน

6

นายภูมิ สิริวิบูลย์

เหรียญทอง

7

นางสาวมนต์ชาดา สุขหร่อง

8

นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

9

นางสาวปณิดา เซ็น

10

นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ภูมิศาสตร์

เหรียญทองแดง

11

นายภูมิ มีประเสริฐกุล

ดาราศาสตร์

เหรียญเงิน

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิก

เหรียญทองแดง

 ในปงบประมาณ 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้รับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนา 50 ลาดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก THES-QS World
University Ranking 2014/2015 ของ Top University จานวน 10 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีทั้งหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 66.66 ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 ซึ่งโรงเรียนได้ใหขอมูลและความรู แกนักเรียน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้ นนา 50 ลาดับแรกของโลกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการ
และบรรยายพิเศษ รวมถึงความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวย นอกจากนี้โรงเรียนมีปัจจัย
สนับสนุนการดาเนินงานที่สาคัญคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้นนา
50 ลาดับแรกของโลก
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต์และเทคโนโลยี จานวน 233 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คิดเปนรอยละ 97.89
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึก ษา ศูนย์ หรือ
สถานีวิจัย ที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการทาโครงงานของนักเรียน และได้จัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ค่าคะแนนทีไ่ ด้เป็น 5.0000
อย่างไรก็ดี มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จานวน 22 คน
จากนักเรียนทั้งหมด 238 คน คิดเปนรอยละ 9.24 ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 2.2400
เนื่องจากมีอุปสรรคในการดาเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจที่ยัง
ไมเพียงพอใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร และวิทยา
ศาสตร
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
ที่ ได้รับรางวัลในการประกวด 11 โครงงาน จานวน 12 รางวัล ดังนี้
1) การประชุมวิชาการ Waseda International Science and Engineering Symposium
ญี่ปุ่น ณ Waseda University Honjo Senior High จานวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล 2 รางวัล
2) การประชุมวิชาการ International Conference of Young Scientists: ICYS 2015 ณ
เมืองอิชเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี จานวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล 1 รางวัล
3) การประกวดโครงงานในงาน The International Scientific Conference of Students XV
Kolmogorov Reading’s ณ มอสโค ประเทศรัสเซีย จานวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัล จานวน 4 รางวัล
4) การประกวดโครงงาน The International Informatics Project Competition (Info
matrix 2015) ประเทศโรมาเนีย จานวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล จานวน 1 รางวัล
5) การประกวดโครงงานในงาน International Environment and Scientific Project
Olympiad (NESPO) 2015 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จานวน 2 โครงงาน ได้รับรางวัล จานวน 1 รางวัล
6) การประชุมวิชาการ The 8th Korea Science Academy Science Fair 2015 ณ สา
ธารณรัญเกาหลี จานวน 2 โครงงาน ได้รับรางวัล 2 รางวัล
ผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้เป็ น 5.0000 โดยมีปั จ จั ย สนั บ สนุ น คือ นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีที่จะนาเสนอ
โครงงานในการประชุมวิชาการได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนับสนุนนักเรียนในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ และโรงเรีย นหาทุนสนับ สนุนสมทบบางส่ว น ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อมทางเศรษฐกิ จ และ
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โรงเรี ย นมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ได้ทาบั นทึกข้อตกลงแลกเปลี่ ยนทางวิช าการร่ว มกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง
การศึกษาต่างประเทศ (Partner School)
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.1400
3.2.1 การนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณพ.ศ. 2557 เพื่อปรับปรุง
การให้ บ ริ ก ารให้ มีคุ ณ ภาพ และใช้ ป ระโยชน์ ต่ อการปฏิบั ติ ง านขององค์ การมหาชนในการเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจ
ผู้รับบริการ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
 โรงเรียนได้ดาเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการสารวจความพึง พอใจในคุณภาพ
การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และกาหนดแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลสารวจ เช่น
- การประชาสั มพัน ธ์ข่า วสารเรื่องทุนการศึกษา การเข้าร่ว มกิจกรรมทางวิช าการ โครงการ
แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และการสมัครศึกษาต่อในต่างประเทศ จัดเป็นข้อมูลที่จะต้องประชาสัมพันธ์ประจาทุก
ปี รวมถึงกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดเป็นประจาทุกปี ในหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงและกระจายข่าวสารแก่
นักเรียนได้มากที่สุด รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบด้วย
- การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดบริการห้องสมุดให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูล
สถิติการใช้บริการในแต่ละวันและช่วงเวลา การเปิดบริการบางส่วนอาจทาได้เฉพาะพื้นที่การอ่าน แต่หากนักเรียน
ต้องการค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ก็มีความจาเป็นต้องเปิดบริการในส่วนอื่น ๆ
ด้ว ย ซึ่งการใช้บ ริ การในช่ว งเวลาที่นักเรี ย นต้องการให้เปิดบริการมีจานวนผู้ใช้บริการน้อยมาก เช่น วันเสาร์
ช่วงเวลา 08.00 – 13.00 น. และเป็นเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจกับนักเรียน
- ปรับปรุงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงานตามผังปฏิบัติงาน จากเดิมใช้
เวลา 3วันให้เหลือ 2 วัน
- การกาหนดวันที่จ่ายเงินค่าอาหารให้ชัดเจนและแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
สาหรับการสารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ดาเนินการจ้าง ผู้ประเมินอิสระเพื่อเข้ามาดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน จากศูน ย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นผู้สารวจความพึงพอใจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และ
ผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าว ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก และ
สารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้โรงเรียนให้
ความสาคัญกับความมีคุณธรรม และจริยธรรมตามวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสรุปผลการสารวจได้ดังนี้
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การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. ฝ่ายวิทยบริการ
3. ฝ่ายอานวยการ
4. ฝ่ายกิจการหอพัก
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
6. ฝ่ายวิชาการ
7. ฝ่ายคลังและพัสดุ
8. งานบริการอื่นๆ
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ)
การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน
3. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
4. ฝ่ายวิชาการ
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ)

ผลการสารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ)
นักเรียน
85.00
79.80
78.60
71.40
78.00
80.00
83.80
76.00
79.20
ผลการสารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ผู้ปกครอง
83.40
80.00
82.80
83.60
82.40

โดยสรุ ปนั กเรี ย นและผู้ ป กครองมีความพึง พอใจในคุณภาพการให้ บริการของโรงเรียนมหิ ด ล
วิทยานุสรณ์ ร้อยละ 80.70 คิดเป็นค่าคะแนนตามคารับรองการปฏิบัติงานที่ 3.1400 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยสรุป ดังนี้
ทั้งนีส้ รุปข้อเสนอแนะจากการสารวจ ดังนี้
- ควรปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว ไม่ยึดติดกับระบบราชการ
ทั่วไป เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุดในหอพัก การขอใช้ห้อง การมอบตัวเข้าศึกษาเป็นต้น
- ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา โดยการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี
และมีความสุขในการดาเนินชีวิตด้วย
- การคัดเลือกอาจารย์ควรพิ จารณาทั้งด้านวิชาการและการสอน ซึ่งอาจารย์ควรพัฒนาเทคนิค
การสอนให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และนาความคิดเห็นของนักเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ใช้เหตุผล รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักเรียนซึ่งอาจจัดทาระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในลักษณะออนไลน์
- ควรเพิ่มอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้ใช้งานได้ดี เช่น พัดลม
ฝักบัว เครื่องปรับอากาศเป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ใช้ smart board แทน
projector
- ควรปรับระบบและระเบียบการเข้าออกโรงเรียนให้เป็นที่พอใจทั้งฝ่ายนักเรียนอาจารย์ และ
ผู้ปกครอง โดยคานึงถึงการอยู่อย่างมีความสุขเหมือนบ้านหลังที่สอง
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 373,853,095.26 บาท จากผลการเบิก
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) มีการเบิกจ่ายตามแผน
งบประมาณ 309,486,344.17 บาท สามารถประหยัดได้ 64,366,471.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.2 การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ โรงเรียนได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจานวน
17 รายการ ผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนจานวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9375
3.4.1 ด้านการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่างยั่งยื น ได้รับ การวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่า งต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่า
คะแนน 4.8750 จาแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ ค วามเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ใ หม่ห รื อ ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เดิม
การติ ด ตามและทบทวนความเพี ย งพอของระบบงาน
ที่สาคัญ
การดู แ ลติ ด ตามผลการด าเนิ น งานทั้ ง การเงิ น และ
ไม่ใช่การเงิน
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศส าคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ในรายงานประจาปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ =

น้าหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
70
20

5.0000

17.5

4.2857

5

5.0000

10

5.0000

17.5

5.0000

30
20
10

5.0000
5.0000

4.8750 คะแนน

5.0000
4.0000
3.0000

1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ก ากั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ดี และ การสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบาทของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ได้แก่
1.1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 96/5/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตลอดจน กลยุทธ์หลักในการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 เป็นบรรทัดฐานในการ
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จัดทา ทั้งนี้แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ของโรงเรียนมีความครบถ้วน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณรายปีอย่างชัดเจน
1.2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลติดตามผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลัก
อย่างสม่าเสมอ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อ
รายงานการเงินประจาแต่ละไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น
1.3) มีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และสารสนเทศที่ส าคั ญต่ อโรงเรียนทั้ง ในด้ านการเงิ นและไม่ใ ช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่ อถือได้ในรายงานประจาปี 2558 และในเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น
ประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
สาคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.4) คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 101/4/2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ได้
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งที่เป็นแบบรายบุคคล และในภาพรวมทั้งคณะซึ่ง
โรงเรี ย นได้ จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ดั ง กล่ า วไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารฯ แต่ ล ะท่ า นแล้ ว น ามาสรุ ป เสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 102/5/2558 วันที่ 15 กันยายน 2558
1.5) การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.37 ของจานวนการ
ประชุมทั้งหมดที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ ได้
กาหนดให้มีการประชุมทุกเดือนเว้นเดือน คือ จานวน 6 ครั้งต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนตุลาคม
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
2.1) ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ 5 ระบบ พบว่า
 ด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ห ารฯ ได้ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการบริหารฯ
ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน เป็นจานวน 4 ครั้ง
 ด้านการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทา
หน้ าที่ (1) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน (2) กากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผลต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้
เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ได้ประชุมเพื่อพิจารณาดาเนิน การและเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์
 ด้านการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้
ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารฯครบถ้วนตามเกณฑ์
 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
คณะกรรมการบริห ารฯ (ครั้งที่ 97/6/2557 วัน ที่ 28 ตุล าคม 2558) เห็ นชอบใน
แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโดย
สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิว เตอร์ ได้ ร ายงานการดาเนิน งานตามแผนบริ ห ารจัดการสารสนเทศของโร งเรีย น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารฯเป็นจานวน 4 ครั้ง
 และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริ ห ารฯได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยมี
กรรมการบริห ารเป็น ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการบริหารฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้ งที่ 56/5/2556 วัน ที่ 11 ธันวาคม 2556โรงเรียนได้เสนอรายงานการดาเนินงานตามแผนบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ต่ อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯเป็นจานวน 4 ครั้ง
3.4.2 การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ถูกประเมินตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการทางาน (Work Integrity) ผลการประเมินหน่วยงานมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 89.78 คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ตามคา
รับรองการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
92.34
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
93.13
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
96.13
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
89.03
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
75.64
คะแนน ITA
89.78
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3.4.3 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีผลการดาเนินงานโดยสรุปคือ ครูของโรงเรียนมี
ผลงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการวิจัยในห้องเรียนรวมทั้ง มีบทความทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการไม่น้ อยกว่า 12 เรื่องต่อปี คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้
5.0000
4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) โรงเรี ย นมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์มี ความมุ่งมั่ นในอุดมการณ์ของโรงเรีย นมีการพัฒ นาคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นจนสามารถเป็นต้นแบบ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานที่
สาคัญ คือ โรงเรี ยนได้พัฒ นาสื่อการเรี ยนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช
2548 และพุ ทธศักราช 2552 ประกอบกับโรงเรียนมี ที่ ปรึกษาประจาสาขาวิช า โดยเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มี
ประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา
2) โรงเรี ย นได้รั บความร่ ว มมือจากมหาวิทยาลั ยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ
ในการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญการเฉพาะด้านของ
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัย ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ คาแนะนาและ
คาปรึกษา รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทาโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการ
ทาโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับนักเรียนให้
ไปดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น
5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
โดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่เป็นที่คาดหวัง คือการมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีใน
อัตราที่สูง
จากผลการดาเนิ นงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จานวน 22 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คนคิดเปนรอยละ 9.24 ซึ่งยังน้อยกว่า
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีอุป สรรคในการดาเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาแนวทางเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
กาหนดมาตรการและสิ่ งจู งใจให้ นั ก เรี ย นเห็ น คุณค่ าในการศึ กษาต่ อและประกอบอาชีพ เป็น นักวิจั ยทางด้า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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