รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตัง้
มาตรา 7 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) ดาเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) จัดทาหลักสูตร วิธกี ารเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับใช้ใน
โรงเรียน
3) ดาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะกรรมการองค์การมหาชน

ข้อมูลพื้นฐาน
งบประมาณ พ.ศ. 2560

360.15 ล้านบาท

รายได้ พ.ศ.2560

3.00 ล้านบาท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560

52.4192 ล้านบาท

อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (204/174) คน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

5 เมษายน 2559

27 กรกฎาคม 2560

7. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า ด้านการศึกษา

28 กรกฎาคม 2556

27 กรกฎาคม 2560

8. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี ด้านวิศวกรรม

28 กรกฎาคม 2556

27 กรกฎาคม 2560

9. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ด้านการศึกษา

28 กรกฎาคม 2556

27 กรกฎาคม 2560

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน ด้านวิทยาศาสตร์

17 สิงหาคม 2559

27 กรกฎาคม 2560

ประธานกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมริ ัตน

กรรมการโดย
ตาแหน่ง

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี)
3. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(นางพนิดา ไพศาลยกิจ) รองผู้อานวยการ: ผู้แทน
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน:
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ) ผู้แทนรองเลขาธิการ กพฐ.
5. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
6. ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

11. รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

17 มีนาคม 2560

16 มีนาคม 2564

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นา และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ
*** ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อตามมาตรา 17 วรรคสามแห่ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พ.ศ. 2543
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Function
Base

องค์การมหาชน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
-

●

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภาพ

95.74

●
(ระดับ 1)

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการองค์การมหาชน
รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สรุปผล
ประเมิน

สมรรถนะ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับ
คุณภาพ

●

●

●
(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda Base

●

Area
Base
-

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

ประเด็นการประเมิน
1.1 ผลสาเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษา
ต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยี
1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลการประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับดี
ขึ้นไป
1.3 ผลสาเร็จของโครงการบริการวิชาการตาม
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จดั การเรียนการสอน
นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์สังกัด สพฐ. โดยผู้
ประเมินภายนอก
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

95.74

สรุปผล หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
ประเมิน
องค์ประกอบ)

ร้อยละ 98.60
(231/234คน)

ร้อยละ 99.15
(232/234คน)

●

สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 10.22

ร้อยละ 10.25
(24/234คน)

●

สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 75

ร้อยละ 79.17

●

สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 83

ร้อยละ 87.50

●

สูงกว่า
เป้าหมาย

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง



24 เรื่อง

24 เรื่อง



-

-

-

2.2 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 24
เรื่อง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. Area Base

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ITA

ไม่มตี ัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

สูงกว่า
เป้าหมาย

-
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องค์ประกอบ
การประเมิน
4. Innovation
Base

5. Potential
Base

ประเด็นการประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 86.80

และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
งบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ
2560

และรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ต่อคณะกรรมการ
บริหารฯ ในการ
ประชุมครั้งที่
111/2/2560 เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม
2560 วาระที่ 4.7

4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ 96

4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

4 คะแนน

4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 100

องค์ประกอบ)



สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 100



4.8375 คะแนน



สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 100
นวัตกรรมส่งเสริม
และจูงใจให้นร.
ศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์
ดาเนินการตาม
ร้อยละ 100
แผนการขับเคลื่อน (ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 603 คน
ยุทธศาสตร์ชาติ
และมีผลการ
ร้อยละ 100

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปผล หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
ประเมิน



สูงกว่า
เป้าหมาย



ประเมินความรู้
หลังเข้ารับการ
อบรมระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ
90.76)
ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)

ิ

 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

ผลการปฏิบัตงิ าน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการ
สรรหาและ
คัดเลือกนักเรียน
ครูได้รับการอบม
40 ชม. ต่อคนต่อ
ปี
ด้านความถนัด
ทั่วไป (GAT) และ
ความถนัดทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ (PAT)
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90
ดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



ดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย



ระดับมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ



สูงกว่าเป้าหมาย



เป้าหมาย

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจ้าง
ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

1. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา
2560
2. มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิธีการ
ทางาน
3. มีผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์

4. ดาเนินการตามแผนโครงการความร่วมมือเป็น
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดาเนินการตามแผนโครงการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 ผลการประเมิน
องค์กร

6. การดาเนินการตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.

2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

7. การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
ผลงานเป็นไป
สอน ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด ตามเป้าหมาย
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทางการบริหาร
ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด

1. ภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ขององค์การ
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีผู้อานวยการ
2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 และรองศาสตราจารย์ ดร.
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีผลการดาเนินงานในระดับมาตรฐาน สรุปผลการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการโรงเรียนที่สาคัญได้ ดังนี้
1) การดาเนินการตามสัญญาจ้างผู้อานวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก โดยภาพรวมผู้อานวยการ
โรงเรียนสามารถดาเนินการตามสัญญาจ้างได้สูงกว่าเป้าหมาย
2) ดาเนินการตามตัวชี้วัดโรงเรียน โดยภาพรวมผู้อานวยการโรงเรียนสามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนด
3) การดาเนินงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดหลัก โดยภาพรวมผู้อานวยการ
โรงเรียนสามารถดาเนินการงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายได้สูงกว่าเป้าหมาย
สาหรับผลการประเมินสมรรถนะผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน คือ (1) ด้านภาวะผู้นา (2)
ด้านวิสัยทัศน์ (3) ด้านการวางกลยุทธ์ (4) ด้านศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน (5) ด้านการควบคุมตนเอง และ(6) ด้านการสอน
งานและการมอบหมายงานนั้ น มีผลการประเมินเป็นไปตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวม
สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการสามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
นายธีรเมธ กันต์พิทยา นัก เรีย นระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ของโรงเรียน ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 เป็ นผู้แ ทนประเทศไทย และรับ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discovery of Thailand’s Astronauts
Scholarship Program) ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ซึ่งได้รับมอบทุนจาก H.E. Mr. Glyn T. Davies
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
นายภูมิ สิริวิบูลย์ (นักเรีย นเก่า รุ่นที่ 24) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แ ทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัป ระยุทธ์ระดับนานาชาติ
(International Young Physicists’ Tournament : IYPT 2017) ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันในครั้งนี้

 โครงการ Asian Science Camp 2017
นักเรียนของโรงเรียนจานวน 4 คนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย (จานวนผู้แทนประเทศทั้งหมด 10 คน) ไปเข้าร่วมโครงการ Asian
Science Camp 2017 ณ มหาวิทยาลัยตนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเปราะก์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560

 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ :
1) การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจาปีพุทธศักราช 2560
นักเรียนของโรงเรียนจานวน 1 คน คือ นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย (จานวนผู้แทนทั้งหมด 8 คน) และได้รับรางวัล
เหรียญเงิน จากการเข้ าร่วมการแข่ งขันฟิสิกส์โอลิมปิ กระดับทวีปเอเชีย ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองยากุตส์
สหพันธรัฐรัสเซีย
2) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2560
รางวัลที่ได้รับ
วันที่แข่งขัน
สาขา
สถานที่จัด
ทอง เงิน ทองแดง ประกาศฯ
12-16 เม.ย 60 ชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์ ม.
3
2
1
24-29 เม.ย. 60 ดาราศาสตร์ ม.นเรศวร
10-14 พ.ค. 60 คณิตศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
5-9 มิ.ย. 60
เคมี
ม.ศิลปากร

3
-

2
5

3
4

-

1

1

3

-

8-12 มิ.ย. 60

2

-

4

3

ฟิสิกส์

ม.เกษตรศาสตร์

12-15 มิ.ย. 60

คอมพิวเตอร์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 3
1
3) การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปีพุทธศักราช 2560
นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2560 รวมจานวน 13 คน จาก 8 สาขาวิชา

 ผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
(1) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC2017)
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทาโครงงาน จากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้ง
ที่ 19 (YSC2017) ดังนี้
ผลการพิจารณา

จานวนโครงงาน

1.ผ่านการพิจารณา รอบคัดเลือก ภาคกลาง ได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท

37

2. ผ่านพิจารณา รอบคัดเลือกและรอบสอง ภาคกลาง ได้รับทุนสนับสนุน 12,000 บาท

8

3.ผ่านการพิจารณา รอบคัดเลือก รอบสอง และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนสนับสนุน 12,000 บาท

9

(2) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC)
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทาโครงงาน จากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 19 รอบแรกและรอบที่สอง จานวน 4 โครงงาน ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจานวน 3 โครงงาน
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ข้อสังเกต

1. เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 กล่าวว่า ประเทศชาติขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้ นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฯ จึงมีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนฯ ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจ
ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฯ จึงควรจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายให้นักเรียน
เกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณค่า ความสาคัญ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
2. เนื่องจากในปัจจุบัน การศึกษาในระดับอุดมศึ กษามีหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดใหม่ หรือ
ปรับปรุงใหม่ ดังนั้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานจาเป็นต้องกาหนด
คานิ ย ามของวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง สาขาวิ ช าที่ เ กี่ย วข้ อ งใหม่ ๆ ที่ มี ห ลั ก สู ตรเปิ ด สอนใน
ระดับอุดมศึกษาให้สะท้อนและครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนสัดส่วนนักเรียนที่ศึกษา
ต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น
3. การเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่อยู่ในรายงานประจาปี ควรเพิ่มเติมหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดในรายงานทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
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