รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการและดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนได้กาหนดวิสั ยทัศน์ว่า เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นาร่องสรรหาและจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วม
โลกและธรรมชาติ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
มาตรา 7 ให้ โรงเรี ยนมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อบริ หารจั ดการและด าเนิ นการจั ดการเรี ยนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้ นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสู ง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) ดาเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) จัดทาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับใช้ในโรงเรียน
3) ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ผู้อานวยการ : ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งวันที่ 28 กรกฎาคม 2552- 27 กรกฎาคม 2556
1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5) ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
7) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จาปีรัตน์)
8) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
9) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

ตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตาแหน่ง

10) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)

กรรมการโดยตาแหน่ง

11) ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2556- เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1) รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2) ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
3) รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
4) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
5) ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
7) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จาปีรัตน์)
8) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
9) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตาแหน่ง

10) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)

กรรมการโดยตาแหน่ง

11) ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
1) โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

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

4
2) อัตรากาลัง
รายการ
กรอบอัตรากาลัง

จานวน (คน)
กลุ่มบริหาร

กลุ่มครู

กลุ่มปฏิบัติการ

รวม

20

92

59

171

1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
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 มีความมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วม
โลกและธรรมชาติ”
พันธกิจ
1. พั ฒ นาต้ น แบบและน าร่ อ งการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ ผู้ มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
3. ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การน าร่ อ งการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าประสงค์ : เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดการเรียน
การสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถ
ขยายผลในวงกว้างได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์และเป้าหมายใน
การพัฒนานักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ : มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการพิเศษเกี่ย วกับการ
จัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและ
ตอนปลาย สาหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นาทางวิชาการ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อและ
เว็บไซต์ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 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. 2556 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.2351 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ได้คะแนน
5.0000 และ ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ โดยค่าคะแนนที่ได้
4.5104 ส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ค่าคะแนน 4.4267 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากทุกมิติ สาหรับมิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบั ติงานซึ่งเป็น ไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ ค่า
คะแนนที่ได้ 3.9593 ซึง่ อยู่ในระดับดี
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

3.9593

5.0000

15%

4.4267

4.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

3.0000

ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน

15%

5.0000

มิติที่ 4 กำรก้ำกับดูแลกิจกำร

8%

4.5104

รวมทุกมิติ

98%

4.2351

2.0000
1.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมิน รายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2548-2556
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
4.7425
4.3636
4.7091
4.5322
3.9365
4.7042
4.1605
4.4560
3.9593

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.9479
4.2300
3.3600
4.1420
4.4267

มิติที่ 3
4.5300
5.0000
4.8950
4.0000
4.1667
5.0000
5.0000
4.9725
5.0000

มิติที่ 4
4.7271
4.4416
4.8442
4.4817
4.8111
4.1710
4.1350
4.2300
4.5104

รวม
4.7659
4.5254
4.7958
4.5132
4.0377*
4.5797
4.1593
4.4310
4.2351

หมายเหตุ : * ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (น้าหนักร้อยละ 4)
2548
5

2549
2550

4

2551

3

2552
2553

2

2554

1

2555

0

2556
1

2

3

4
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัตงิ ำน

60

3.9593

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
1.1.1 คณิตศาสตร์ PAT1

เปอร์เซ็นไทล์

2

91

93

95

97

99

99.99

5.0000

0.1020

1.1.2 วิทยาศาสตร์ PAT2

เปอร์เซ็นไทล์

2

91

93

95

97

99

99.99

5.0000

0.1020

ราย

2

7

8

9

10

11

11

5.0000

0.1020

คะแนน

5

533

534

535

536

537

520

1.0000

0.0510

โครงงาน

4

20

21

22

23

24

26

5.0000

0.2041

ร้อยละ

5

53

55

57

59

61

59.26

4.1300

0.2107

2

90

92

94

96

98

99.16

5.0000

0.1020

โครงงาน

5

11

12

13

14

15

21

5.0000

0.2551

ร้อยละ

4

93.33 94.16

95 95.83 96.67

96.14

4.3659

0.1782

ร้อยละ

5

33.75 35.42 37.50 39.58 41.67

28.76

1.0000

0.0510

1.2 จานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รบั การคัดเลือกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที่ดาเนินการโดย
สสวท. 5 สาขาวิชาและ สอวน. 2 สาขาวิชา
1.3 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย
ก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL
1.4 จานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รบั คัดเลือก
ไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ
1.5 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาได้รบั การคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชั้นนา 50 ลาดับแรกของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทียบกับนักเรียนที่ได้รบั ทุนทั้งหมด

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของ เปอร์เซ็นไทล์
นักเรียนของโรงเรียน
1.6.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
1.7 จานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อ
ร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.8 ผลสาเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นกั เรียนศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.8.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี
\
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ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก

1.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายวิชา

5

11

13

15

17

19

19

5.0000

0.2551

โครงงาน

5

33

35

37

39

41

63

5.0000

0.2551

ร้อยละ

5

75

80

85

90

95

91.50

4.3000

0.2194

ร้อยละ

4

75

80

85

90

95

79.93

1.9860

0.0811

ร้อยละ

5

60

65

70

75

80

92.20

5.0000

0.2551

พุทธศักราช 2552 ที่ได้รบั การพัฒนาให้เป็นต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry
1.10 ผลสาเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1.10.1จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รบั ความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจาก
หน่วยงานวิจยั ภายนอก
1.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับนักวิจยั ได้รบั ผลการประเมินจาก
หน่วยงานวิจยั ในระดับดีขึ้นไป
1.11 ร้อยละของผลสาเร็จในการให้บริการกับโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
1.12 ร้อยละของผลสาเร็จในการพัฒนาความรูท้ างวิชาการ
ของครูที่ได้รบั การอบรมจาก
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึง

15

4.4267

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2551

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

81.40

3.2800

0.1673

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

97.13

5.0000

0.2551

พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ต่องานบริการของโรงเรียน
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ
ของโรงเรียน
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของ

15

5.0000

ร้อยละ

5

60

65

70

75

80

87.63

5.0000

0.2551

ร้อยละ

5

75

80

85

90

95

98.59

5.0000

0.2551

ร้อยละ

5

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.2551

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของ
โรงเรียนในระดับดี
3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติ
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในระดับดีขึ้นไป
3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ*

8
ระดับ

8

นำ้ หนักรวม

98

4.5104
1

2

3

4

5

4.51

4.5104

0.3682

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.2351

ปรับลดน้าหนักตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 2.1การเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เนือ่ งจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
กลางปีงบประมาณ
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9593
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่มี
ความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล : นโยบาย อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุกคน
เตรียมความพร้อม เป็นผู้นาประเทศในทุกสาขา และผลสาเร็จตามพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาต้นแบบและนาร่อง
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดั บมัธ ยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณ ภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ชั้น นาของโลก ปรากฏว่าใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการสอบผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และผลการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จากสถาบั นทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของนักเรียนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ PAT1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99
และวิทยาศาสตร์ PAT2 อยู่ ในเปอร์ เซ็น ไทล์ ที่ 99.99 อยู่ในระดับใกล้ เคียงเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 100 ซึ่งผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 นอกจากนี้
ผลการทดสอบความถนั ดทั่ว ไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 99.16 สู งกว่า
เป้ า หมายที่ กาหนดไว้ มากเช่ น กัน ค่ าคะแนนที่ไ ด้ 5.0000 ทั้ งนี้ เ นื่อ งจากโรงเรีย นมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ มีปั จจั ย
สนับสนุนการดาเนินงานที่สาคัญ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนีโ้ รงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2548 และพุทธศักราช 2552 ประกอบกับ โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงใน แต่ละสาขาวิชาด้วยรวมทั้งได้ดาเนินการเปดคลินิกวิชาการ เพื่อใหคาปรึกษา
กับ นักเรียนดานการเรียนการสอนด้วย
ผลการทดสอบความถนัดโดยเฉลี่ยของนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT1)

เป้าหมาย (เปอร์เซ็นไทล์)
(ที่ค่าระดับ 3)
95

ผลการดาเนินงาน

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2)

95

99.99

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

94

99.16

99.99

ในปงบประมาณ 2556 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้รับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนา 50 ลาดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก QS World University
Ranking 2012/2013 ของ Top University จานวน 16 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยีทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 59.26 ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
คารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 4.1300 ซึ่งโรงเรียนได้ใหขอมูลและความรู แกนักเรียนเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย ชั้น นา 50 ล าดับ แรกของโลกของสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการและ
บรรยายพิเศษ รวมถึงความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวย นอกจากนี้โรงเรียนมีปัจจัยสนับสนุน
การด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญ
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ชาวต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้น
นา 50 ลาดับแรกของโลก
นั กเรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี ข อมู ล คะแนนการทดสอบภาษาอั งกฤษทั้ งสิ้ น จ านวน 233 คน
โดยโรงเรียนไดคัดเลือกคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่สูงที่สุดของนักเรียนแตละคน พบวาผลการสอบ
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน
สงูสุด 628 คะแนน คะแนนต่าสุด 410 คะแนน และเมื่อนาผลคะแนนมาเฉลี่ ยเทียบเทาคะแนน TOEFL PBT
ผลปรากฏวาได คะแนนเทากับ 520 คะแนน ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 1.0000
เนื่องจากมีอุปสรรคในการดาเนินงานคือ นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมาก เนื่องจากการ
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรประยุกต จานวน 224 คน จากนักเรียนทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ 96.14
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือ
สถานีวิจัย ที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการทาโครงงานของนักเรียน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 4.3659
อย่างไรก็ดี มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี
จานวน 67 คน จากนักเรียนทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ 28.76 ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ค่าคะแนน
ที่ ได้ เป็ น 1.0000 เนื่ องจากมี อุ ป สรรคในการด าเนิ นงานคื อ นั กเรี ยนและผู้ ปกครองยั งขาดความมั่ นใจใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจที่ยังไมเพียงพอใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาหรับ นั กเรี ย นที่ ไดรับ คัดเลื อกเปนผู แทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิ มปกระหวาง
ประเทศประจาป พ.ศ. 2556 จานวน 11 คน ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอร จานวน 2 คน สาขาวิชาเคมี
จานวน 2 คน สาขาฟิสิกส จานวน 2 คน สาขาชีววิทยา จานวน 3 คน ฟิสิกส จานวน 1 คน และดาราศาสตร จานวน 1
คน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000
โดยมีปั จจัยความสาเร็จคือ ครูของโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพมีผู ทรงคุณวุฒิและ
อาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู ประสบการณเฉพาะด้านจากภายนอกช่วยเพิ่มพูนความรูและประสบ
การณใหกับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนพักประจาอยู ในหอพักของโรงเรียน ทาใหไม่มีขอจากัดเรื่องเวลา
ในการจัดการอบรม
3.1.2 พันธกิจ เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร วิธี การเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การเรียน
การสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงงานของนักเรียนได้ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรอง เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ จานวน 21 โครงงาน ได้แก่ โครงงาน ดังนี้
1) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) จานวน 6 โครงงาน
2) ประชุมวิ ช าการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference
(PACCON2012) จานวน 5 โครงงาน
3) การประชุมวิชาการทางพฤกษศาสตรแหงประเทศ ครั้งที่ 7 จานวน 10 โครงงาน
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ผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้เป็น 5.0000 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญการเฉพาะด้านของคณะ
วิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่ให้คาแนะนาและคาปรึกษา
รวมทั้งอนุ ญาตใช้เครื่ องมืออุป กรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทาโครงงานและสนับสนุนในการทาโครงงานของ
นักเรียนของโรงเรียน
นอกจากนี้ โ รงเรี ย นได้ คัดเลื อกโครงงานของนักเรียนไปร่ว มแสดงผลงานในระดับนานาชาติ
ณ ที่ประชุมวิชาการ จานวน 26 โครงงาน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในคารับรอง
การปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบที่มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning ให้กับ
ครูผู้สอนทุกคน ซึ่งเป็นปั จจัยที่ส่ งผลให้นักเรี ยนมีคุณภาพ โดยมี จานวนรายวิชาในหลักสู ตรโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Inquiry - based
หรือ Problem-based ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 19 รายวิชา ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000
โดยโรงเรียนจัดให้มีคณะทางานจัด ทาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย คาอธิบายรายวชิา (Course
Description) วัตถุประสงครายวิชา (Course Objective) และแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (Course Syllabus)
และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว30291 ธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2555 สนับสนนุและสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับความร่วมมือจาก
หน่ วยงานที่ทาวิจัย ที่ใหความอนุ เคราะหนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ จานวน 27 หนวยวิ จัย มีนัก
วิทยาศาสตรพี่เลี้ยงจานวน 44 คน ในการให้นักเรียนทาโครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
เป็ น ที่ป รึ กษาและให้ การสนั บสนุ น ให้ ใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานภายนอก
รวมทั้งสิ้น 63 โครงงาน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก
ทีค่ ่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นักเรียนที่เข้าร่วมทาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับ
ดีขึ้น ไป คิดเป็น ร้ อยละ 91.50 คิดเป็น ค่าคะแนนที่ได้ 4.3000 ของคะแนนตามตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติงาน อนึ่ง แบบประเมินประกอบด้วยเกณฑ์ 8 รายการคือ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ความสามารถใน
การเรียนรู้และแก้ปัญหา 3) ความมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร
5) ความมี วินั ย ในตนเอง 6) ความสามารถในการวางแผนและบริ ห ารเวลา 7) การมีม นุ ษยสั มพั น ธ์แ ละ
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และ 8) ความมีแววในการเป็นนักวิจัยในอนาคต
3.1.4 พันธกิจเกี่ยวกับการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดทาขอตกลงใหความรวมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรอบที่ 2
ระยะเวลา 3 ป เพื่อใหการสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรของ
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชนเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการดาเนินการสาคัญ ดังนี้ จัดประชุมเตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ตาม หลั กสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ พ.ศ.
2552
จัดประชุมเชิ งปฏิ บัติการจัดทาขอสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2555 และภาคเรียนที่
1/2556 จัดสงแผนการจัดการเรียนรูฉบับ
ยอรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุม 1 ชั้น ม.5 และ 6 ภาคเรียนที่
2/2555 และชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2556 ผู บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชี ยงราย และพิษณุโลก พร
อมดวยครู 1 คน นักเรียน 3 คน เขา รวมงาน KSA Science Fair 2013 ที่ Korea Science Academy of KAIST
ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเดินทางไปใหคาปรึกษาแนะนาการใชงบประมาณปการศึกษา 2556 และ
จัดเตรียมแผนการใชงบประมาณป
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายและนครศรีธรรมราช
อย่างไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไดดาเนินการประเมินผลสาเร็จใน
การใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง ดวยตนเอง ผลปรากฏว่ าไดคะแนนรอยละ 79.93
ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 1.9860
ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พบว่า ผลการประเมินไดคะแนน รอยละ 92.20 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมา ก ที่
5.0000 โดยเป็นการประเมินผลสาเร็จจากการจัดอบรมพัฒนาความรู ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหองพิเศษวิทยาศาสตรของ สพฐ. รุนที่ 1 ครั้งที่ 1 และ 2 จานวน 220 คน
โดยจัดสรรงบประมาณผานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณที่จาเปนสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ที่ไดรับการอบรม
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4267
3.2.1 การนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณพ.ศ. 2555 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
โรงเรียนได้ดาเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให
บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกาหนดแนวทางการปรับปรุงงาน ซึ่งพบ
วางานบริการที่ไดคะแนนต่าที่สุดในปที่ผ่านมา คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับ “เจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส
พูดจาสุภาพ” “เจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็ว” และ “เจาหนาที่เต็มใจใหบริการดวยความเปนกันเอง” ของ
ฝายวิทยบริการ
โรงเรียนจึงได้กาหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการสารวจ โดยเชิญวิทยากรมาใหการอบรมเจาหนาที่
ทุกฝายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของงานการใหบริการ และได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการ
ในการใหบริการของฝายวิทยบริการ หลังจากเขารับการอบรม “การบริการสูความเปนเลิศ” โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยวิทยบริการ (ในภาพรวม) ไดรอยละ 85.20 โดยโรงเรียนได้รายงานผลการ
ปรับปรุงงานดังกล่าวเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
อย่ างไรก็ดี เพื่ อประโยชน์ ในการปรับปรุงการให้ บริการให้ มีคุ ณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการตามเกณฑ์การประเมินผล ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสแรก เนื่องจากจะ
เกิดผลจากการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการครั้งต่อไปของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
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3.2.2 สาหรับการสารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้จัดจ้าง รศ.ดร. สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และ
คณะวิจัย เป็นผู้สารวจความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2556 และผู้ ปกครองนักเรี ยนดั งกล่ าวในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ บริ การ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก และสารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยให้ความสาคัญกับความมีคุณธรรม และจริยธรรมตามวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสารวจ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2556 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผลการสารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ)
นักเรียน
ผู้ปกครอง
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
83.20
81.40
2. ฝ่ายวิทยบริการ
75.20
3. ฝ่ายอานวยการ
80.20
4. ฝ่ายกิจการหอพัก
76.60
85.60
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
83.60
81.60
6. ฝ่ายวิชาการ
82.80
83.20
7. ฝ่ายคลังและพัสดุ
86.00
8. งานเทคโนฯ
76.40
9. งานบริการอื่นๆ
79.60
80.00
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ)
80.40
82.36
รวมเฉลี่ยผลการสารวจฯนักเรียนและผู้ปกครอง (ร้อยละ)
81.40
โดยสรุ ปนั กเรี ย นและผู้ ป กครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการของโรงเรียนมหิ ด ล
วิทยานุสรณ์ ในจานวนทั้งหมด 9 ฝ่าย/งาน คิดเป็นร้อยละ 81.40 คิดเป็นค่าคะแนนตามคารับรองการปฏิบัติงานที่
3.2800 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากในทุกกิจกรรมการใหบริการของฝายวิเทศสัมพันธ ฝายอานวยการ
ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายวิชาการ ฝายคลังและพัสดุ และงานบริการอื่นๆ สาหรับฝาย/งาน ที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือฝ่ายวิทยบริการ นักเรียนมีความพึงพอใจใน เวลาเปดบริการของหองสมุดมีความ
เหมาะสม ความสะดวกในการใชเครื่องพิมพเอกสาร และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใสผูใชบริการและเต็มใจให
ความชวยเหลือ ฝายกิจการหอพัก นักเรียนมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขั้นตอนการใหบริการเขา-ออกนอก
บริเวณโรงเรียน และหองอานหนังสือมีบรรยากาศที่เอื้อตอการอานหนังสือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมีความ
พึงพอใจในความเร็วในการรับสงขอมูลผานอินเทอรเน็ต ความทั่วถึงของการบริการเครือขายไรสาย (Wireless LAN)
และความรวดเร็วในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริการอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
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สาหรับความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวา นักเรียน
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในระดับมาก ทุกกิจกรรมการใหบริการ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นสูงที่สุดในประเด็นเจาหนาที่จะปฏิบัติงานดวย ความซื่อสัตย โปรงใส
สวนผู ปกครองนั กเรี ยนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุสรณ
ในระดับมาก ทุกฝาย/งาน ไดแก ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายกิจการหอพัก ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝายวิชาการ
และงานบริการอื่น ๆ
ทั้งนีส้ รุปข้อเสนอแนะจากการสารวจ ดังนี้
1) ฝายวิ เทศสั มพั นธ ควรสงเสริ มใหนั กเรี ยนทุ กคนไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ ยนนั กเรี ยนใน
ตางประเทศในระยะสั้น เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณและไดพัฒนาศักยภาพของตน โดยอาจพิจารณาแสวงหาความร
วมมือจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น หรือเพิ่มจานวนนักเรียนในแตละประเทศมากขึ้น และควรวางแผนการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับทุนการศึกษาตอในตางประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในตางประเทศ รวมทั้งก าหนดคุณสมบั ติ
วิธีการ และเกณฑในการคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการตางๆ โดยเนนความโปรงใส เปนธรรม และใหนักเรียนมีเวลา
เตรียมการอยางเพียงพอ
2) ฝายวิทยบริการ การเปดใหบริการในหองสมุดเพื่อการศึกษาคนคว้าในชวงเวลาที่ผู ใชบริการมี
เวลาวางจึงจะไดประโยชนสูงสุด จึงควรพิจารณากาหนดเวลาใหบริการนักเรียนใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และควรเรงพัฒนา
ระบบการยืม-คืนหนังสือหองสมุดใหเสถียรมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ควรเพิ่มระบบการสั่งพิมพโดยเชื่อม
ตอกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง เพื่อเสริมระบบการสั่งพิมพแบบ Online และควรเนนใหเจาหนาที่ของฝายวิทยบริการ
ทุกคนใหบริการนักเรียนดวยความเต็มใจ
3) ฝายอานวยการ ควรพัฒนาระบบการจายไปรษณียภัณฑใหนักเรียนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
สาหรับจดหมายลงทะเบียน พัสดุ หรือจดหมายที่ส งโดยระบบ EMS ฝายอานวยการ อาจแจงโดยประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่เปนเจาของไปรษณียภัณฑดังกลาว ใหมารับที่เจาหนาที่เพื่อปองกันการสูญหายและแจกจายไมถูกคน หรือ
อาจแจงผานระบบ Social ก็จะยิ่งรวดเร็วยิ่งขึ้น และควรจัดทาแบบฟอรมตางๆ ที่นักเรียนตองใชเปน electronic file
แลว Upload ขึ้นไวบนหนาเว็บไซตของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน Download ไปใชไดดวยตนเอง
4) ฝายกิจการหอพัก เจาหนาที่ของฝายกิจการหอพักจึงอาจจะตองใหความสาคัญกับการบริการมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในสวนที่จะตองแจงวิธีการที่ถูกตองในการใชอุปกรณเครื่องใชตางๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชไมถูกวิธี และในสวนของการซอมแซมแกไขควรหาแนวทางที่จะดาเนินการใหมีการซอมแซมแกไขโดยเร็ว และควร
พิจารณาออกระเบียบของหอพักเพียงเพื่อใหนักเรียนอยู รวมกันอยางมีความสุข สงบ และสันติ สงเสริมการเรียนของ
นักเรียนอยางเต็มที่
5) ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ควรประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุง
อุปกรณทางเทคโนโลยี สารสนเทศใหใชในการเรียนการสอนไดโดยสะดวก ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และใน
กรณีที่ใชที่จอดรถใตอาคารศูนยกีฬาทากิจกรรมในเวลากลางคืน ควรจัดไฟฟาสองสวางใหเพียงพอแกการทากิจกรรม
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
6) ฝายวิชาการ ควรพั ฒนาระบบการลงทะเบี ยนเพื่ อการศึ กษาดู งานหรื อการเลื อกชุ มนุ มให มี
ความถูกตองมากขึ้น และถามีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมจากการลงทะเบียน Online ควรแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา และควร
พิจารณาจัดใหมีคาบแนะแนวในทุกระดับชั้น เพื่อใหคาปรึกษาแกนักเรียนอยางทั่วถึง และลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียนไดอยางทันทวงที
7) ฝายคลังและพัสดุ ควรพิจารณาปรับเวลาการทางานของฝายคลังและพัสดุใหเอื้อตอการเรียนของ
นักเรียน และควรจัดกิจกรรมเสริมสรางนิสัยรักการออมใหนักเรียนรูจักใชเงินอยางพอประมาณ และรูจักเก็บออม
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8) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตและจุดเชื่อมตอทั้งเครือขาย
แบบมีสายและไรสาย ใหสามารถใชงานไดอยางมั่นใจทั่วถึงและตลอดเวลา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการค
นควาหาความรูใหแกนักเรียนของโรงเรียน และควรแสวงหาแนวทางหรือวิธีการที่จะซอมแซมหรือแกไขปญหาตาง
ๆ ของระบบอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9) งานบริการอื่น ๆ ควรใชทรัพยากรตาง ๆ ที่อยู ในความรับผิ ดชอบมาสนับสนุนการพัฒ นา
นักเรียน อยางเต็มที่ โดยจัดหาอุปกรณกีฬาตางๆ ใหเพียงพอกับจานวนผู ใช จัดสภาพสนามใหเอื้อตอการออก
กาลังกาย กาชับใหอาจารยผูรับผิดชอบอยูประจาจุดที่กาหนดเพื่อปองกันและชวยเหลือนักเรียนไดอยางทันทวงที
สาหรับการดาเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในประเด็น
“การเปนตนแบบแก่ โรงเรี ยนที่ มีลั กษณะเชนเดียวกั น” โรงเรียนจึ งไดใหบริ การทางวิ ชาการแกโรงเรียนหรื อ
สถาบันการศึกษา ไดมาศึกษาดูงาน ตลอดจนการจัดการอบรมทางดานวิชาการ การสารวจความพึงพอใจของผู เขารับ
บริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดทั้งปีเป็นการสารวจความพึงพอใจในดานของการใหบริการ
เจาหนาที่ผูใหบริการ และขอมูลที่ไดรับ โดยมีผูเขารับบริการทางวิชาการทั้งหมด 25 หนวยงาน จานวน 965 คน ซึ่งผล
การสารวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.13 ผลการดาเนินงานดังกล่าวครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน
และรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้นา มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออก
กาลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ เพื่อให้เ กิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฟังบรรยาย
(ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี
และด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์) การอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกาหนดให้ จานวน
50 ชื่อเรื่อง การพบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ค่ายวิชาการ ค่ายปฏิบัติธรรม และกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นต้น ซึ่งจากผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับ
อุดมการณ์ของโรงเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกกิจกรรม ทุกด้านต่างๆ ดังกล่าว โดยเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 87.63 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวครบถ้วนตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.2 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยจุดมุ่งหมายสาคัญของการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ คือ การหาคาตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม
และค่านิ ย มอัน พึงประสงค์อัน เป็ น ผลเนื่ องจากการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวัดและ
ประเมินผลต้องใช้วิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ต้องมีการวัดและการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด ยังต้องมีการประเมินจากพฤติกรรม
ทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานผลงาน แฟ้ม
สะสมผลงาน และอื่นๆ เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะได้ทราบ
ระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนด้วย โดยมีหัวข้อการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
10 ข้อ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการเรียนรู ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการทางานรวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการตัดสิ นใจ เป็นต้น ซึ่งจากการ
ประมวลผลด้วยระบบ MIS ตามหัวข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจา
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ชั้นในภาคเรียนที่ 2/2555 นั้น ผลปรากฏว่าจากการประเมินนักเรียนทั้งหมด จานวน 709 คน มีนักเรียนจานวน
699 คน ที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.59
คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ตามคารับรองการปฏิบัติงาน
3.3.3 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 340,324,637 บาท จากผลการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) มีการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ
292,210,459.72 บาท สามารถประหยัดได้ 48,114,177. 28 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 8) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5140
ด้านการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมิน ระดับ การพัฒ นาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ อย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็น ว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่างยั่งยื น ได้รับ การวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยู่ที่ค่าคะแนน
4.5104 จาแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 70)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด

น้ำหนัก

ผลประเมิน

20

4.0000

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน
รายไตรมาส

17.5

4.2857

5

5.0000

10
17.5

4.3330
5.0000

20

ตัดน้าหนัก
และ
ประเด็นออก

10

5.0000

100

4.5104

1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 30)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนด
แนวทางปฏิบัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม
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1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การกากับ ดูแลตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส่ งเสริมให้ มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้
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 ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้ให้ ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจน
กลยุทธ์หลักในการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 เป็นบรรทัดฐานในการจัดทา
ทั้งนี้ แผนปฏิบั ติงาน 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556) ของโรงเรียนมี ความครบถ้วน โดยมี ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณรายปีอย่างชัดเจน
1.2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลติดตามผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลัก
อย่างสม่าเสมอ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อ
รายงานการเงินประจาแต่ละไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น
1.3) มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และสารสนเทศที่ส าคั ญต่ อ โรงเรียนทั้ง ในด้ านการเงิ นและไม่ใ ช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจาปี 2555 และในเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น
ประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
สาคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
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1.4) สาหรับการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนจึงไม่ได้เสนอเรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้สานักงาน ก.พ.ร. เห็นข้อจากัดดังกล่าว
จึงปรับลดน้าหนักและตัดประเด็นดังกล่าวออก
2) อย่างไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรให้ความสาคัญ ได้แก่
2.1) การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจานวนการ
ประชุมทั้งหมดทีม่ ีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนกรรมการ
2.2) ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ 5 ระบบ พบว่า
 ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนสามารถรายงานผลได้ ในทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ที่มีกรรมการบริหารโรงเรียนเปน ประธาน
อนุกรรมการ โดยมีการรายงานผลและเสนอแนะมาตรการปองกันหรือวิธีการลดความเสียหายจากความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นตอคณะกรรมการบริ หารนอคณะกรรมการบริหารฯ ได้ทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์ สาหรับการ
บริหารงานบุคคลคณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ที่มีกรรมการบริหารฯ เปน
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ทาหนาที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลตาม
ขอบังคับโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณวาดวยการบริหารงานบุคคลมีการนาเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ได้ทุก
ไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์
 ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โรงเรี ย นมี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารสี่ ค รั้ ง โดยโรงเรี ย นได แตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น 3 ชุด ประกอบดวย (1) คณะกรรมการดาเนินการระบบควบคุมภายใน (2) คณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และ (3) คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการดาเนินการระบบควบคุมภายใน ไดจัดทาแผน
ปฏิบัติงานการดาเนินการระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งควรมีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารฯอย่างสม่าเสมอ
 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
โรงเรียนมีการรายงานคณะกรรมการบริหารเพียงสามครั้ง ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงาน โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นเพื่อดาเนิน
การศึกษารูปแบบมาตรฐานของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานในองคกร พรอมทั้งไดจัดทา
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศสาหรับงานบริหารองคกร การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริหารทาวิชาการ ตลอดจนเพื่อเปนการสนับสนุนการจัดการองคความรู ในองคกร โดย
การดาเนินการงานโครงการฯ จะดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองคกร ประกอบด
วยระบบงานวิชาการ ระบบงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบงานคลั งและ
พัสดุ ระบบงานการใหบริการสถานที่และยานพาหนะ และระบบงานการประเมินผลต่ าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเชื่ อ มตอและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ระบบงานเดิ ม ไดแก ระบบการเงิ น และการบั ญ ชี ระบบหองสมุ ด
ระบบงาน หอพัก และ media courseware โดยมีระยะเวลาการดาเนินงาน 4 ป คือปงบประมาณ พ.ศ. 2556 –
2559 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อโรงเรียนมากควรมีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารฯอย่าง
สม่าเสมอ
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4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) โรงเรี ย นมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ มี ความมุ่งมั่ นในอุดมการณ์ของโรงเรีย นมีการพัฒ นาคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นจนสามารถเป็นต้นแบบ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานที่
สาคัญ คือ โรงเรี ยนได้พัฒ นาสื่อการเรี ยนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช
2548 และพุ ทธศักราช 2552 ประกอบกับ โรงเรียนมีที่ 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 และศูนย์วิจั ยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ คาแนะนาและ
คาปรึกษา รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทาโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการ
ทาโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับนักเรียนให้
ไปดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น
3) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิจากการไป
ศึกษาดูงานทั้ งดานวิ ทยาศาสตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริห ารจัดการองคกร เปนการ
ศึกษาดงูานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ สะสมองคความรู และสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง ทุกทานไดนาความรู้และประสบการณที่ไดรับมาขยายผลใหแกโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณเปนจานวนมาก เช่น ดานวิทยาศาสตร ได้ส่งผลใหครูและนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณได้ไป
เขารับการอบรมที่ CERN ดานการจัดการเรียนการสอน ไดนาวิธีการสอนมาขยายผลใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เชน การสอนแบบบูร ณาการ การสอนแบบ Flipped Classroom ทุกทานไดผลั กดันใหโรงเรียนพัฒ นา
ภาษาอังกฤษแก ครู เพื่อใหครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู กับครูโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติและให
สามารถสรางเครือขายวิจัยกับตางประเทศ ได้สงผลใหโรงเรียนสามารถดาเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคการ
จัดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตอไป

ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่
เป็นที่คาดหวัง คือการมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีในอัตราที่สูง
อย่ า งไรก็ ดี ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีนั กเรี ยนที่ เ ข้า ศึก ษาต่ อระดั บอุ ดมศึ กษาทางด้า น
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยี จานวน 67 คน จากนักเรียนทั้งหมด 233 คน คิดเปนรอยละ 28.76 ซึ่งยังน้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีอุปสรรคในการดาเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย
เหตุดั งกล่ าวโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ ส รณ์ จึ ง ต้อ งใช้ค วามพยายามในการสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับนั กเรีย นและ
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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2) ส าหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็ นต่อคุณภาพการดาเนินงานของ
โรงเรียนฯ เช่น การสารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุส รณ์ การส ารวจความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ เป็นต้น ปรากฏว่าการสรุปและวิเคราะห์ ผล ยังมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่บ้างจึงควรมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการสารวจความคิดเห็นรวมทั้ง
การประมวลผลตลอดจนการสรุปผลการสารวจและการวิเคราะห์ผล
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