รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นําร่องสรรหาและจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 กําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้
มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) ดําเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับใช้ในโรงเรียน
3) ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ผู้อํานวยการ : ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
2) ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4) ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
5) ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
7) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จําปีรัตน์)
8) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
9) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

ตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหน่ง

10) ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)

กรรมการโดยตําแหน่ง

11) ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการโดยตําแหน่ง

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1) โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการโรงเรียน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการประจําโรงเรียน
รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

คณะกรรมการประสานงานสายงานวิชาการ
ฝ่ายอํานวยการ
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) อัตรากําลัง
รายการ
กรอบอัตรากําลัง

จํานวน (คน)
กลุ่มบริหาร

กลุ่มครู

กลุ่มปฏิบัติการ

รวม

20

92

59

171

1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นําร่องสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั บ โรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
และธรรมชาติ”
พันธกิจ
1. พั ฒ นาต้ น แบบและนํ า ร่ อ งการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ ผู้ มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
3. ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การนําร่องการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าประสงค์ : เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดการเรียน
การสอนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถ
ขยายผลในวงกว้างได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์และเป้าหมายใน
การพัฒนานักเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ : มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการพิเศษเกี่ยวกับการ
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จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและ
ตอนปลาย สําหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นําทางวิชาการ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อและ
เว็บไซต์ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.4310 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก ได้คะแนน
4.9725 และมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ค่าคะแนนที่ได้ 4.4560 สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ โดยค่าคะแนนที่ได้ 4.2300 ส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ค่าคะแนน 4.1420 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีทุกมิติ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีผลการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยสรุป คือ
¾ ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ PAT1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99 และวิทยาศาสตร์
PAT2 อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป
(GAT)โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97.70
¾ นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 18 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
¾ นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 17 ทุน จากจํานวนทุน
ทั้งหมด 41 ทุน คิดเป็นร้อยละ 41.46 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก
¾ นักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชา ทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชา และ สอวน. 2 สาขาวิชา จํานวน
8 ราย ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด
¾ จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คิดเป็น
ร้อยละ 96.68 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก แต่จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 35.68 ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด
¾ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning ให้กับครูผู้สอนทุกคน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ โดยมีผลการดําเนินการ 15 รายวิชา ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก
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¾ ผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
91.67 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก
¾ ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน เป็นร้อยละ 85.71
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.4560

5.0000

10%

4.1420

4.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

รวมทุกมิติ

3.0000

10%

4.9725

20%

4.2300

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

100%

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

4.4310

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2548-2555
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
4.7425
4.3636
4.7091
4.5322
3.9365
4.7042
4.1605
4.4560

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.9479
4.2300
3.3600
4.1420

มิติที่ 3
4.5300
5.0000
4.8950
4.0000
4.1667
5.0000
5.0000
4.9725

มิติที่ 4
4.7271
4.4416
4.8442
4.4817
4.8111
4.1710
4.1350
4.2300

หมายเหตุ : * ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (น้ําหนักร้อยละ 4)

รวม
4.7659
4.5254
4.7958
4.5132
4.0377*
4.5797
4.1593
4.4310

7
2548

5

2549
4

2550

3

2551
2552

2

2553

1

2554
2555

0
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดย

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

60

4.4560

เปอร์เซ็นไทล์

2

90

92

94

96

98

97.70

4.8500

0.0970

1.2.1 คณิตศาสตร์ PAT1

เปอร์เซ็นไทล์

2

91

93

95

97

99

99.99

5.0000

0.1000

1.2.2 วิทยาศาสตร์ PAT2

เปอร์เซ็นไทล์

2

91

93

95

97

99

99.99

5.0000

0.1000

ราย

2

7

8

9

10

11

8

2.0000

0.0400

คะแนน

5

527

529

531

533

535

535.81

5.0000

0.2500

โครงงาน

3

9

10

11

12

13

20

5.0000

0.1500

โครงงาน

4

20

21

22

23

24

25

5.0000

0.2000

ร้อยละ

4

27

29

31

33

35

41.46

5.0000

0.2000

คน

4

32

34

36

38

40

39

4.5000

0.1800

คน

5

16

17

18

19

20

18

3.0000

0.1500

เฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน ผลการ
ทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)โดยเฉลี่ยของ
นักเรียนของโรงเรียน
1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของ
โรงเรียน

1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน 7
สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท. 5
สาขาวิชาและ สอวน. 2 สาขาวิชา
1.4 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
โดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเทียบเป็นคะแนน
TOEFL
1.5 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
1.5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับ
ประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ
1.6 ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของ
โรงเรียน
1.6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อใน
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับปริญญาตรี
1.6.2 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1.6.3 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.7 ผลสําเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

60

4.4560

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7.1 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้

ร้อยละ

4

93.33 94.16

95

95.83 96.67

96.68

5.0000

0.2000

ร้อยละ

5

33.75 35.41 37.50 39.58 41.67

35.68

2.1314

0.1066

รายวิชา

5

5

7

9

11

13

15

5.0000

0.2500

โครงงาน

4

20

25

30

35

40

42

5.0000

0.2000

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

90

5.0000

0.2500

ร้อยละ

4

70

75

80

85

90

91.67

5.0000

0.2000

70

75

80

85

90

85.71

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุ กต์
1.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและเทคโนโลยี
1.8 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry
1.9 ผลสําเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
1.9.1 จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความ
ร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยวิจัย
ภายนอก
1.9.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป
1.10 ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี

10
ร้อยละ

10

4.1420
4.1420

0.4142

ต่องานบริการของโรงเรียน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการ

10

4.9725

ร้อยละ

2

60

65

70

75

80

88.32

5.0000

0.1000

ร้อยละ

4

65

70

75

80

85

98.74

5.0000

0.2000

3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

2

80

85

90

95

100

99.31

4.8626

0.0973

3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนใน
ระดับดี
3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติ
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีขึ้นไป

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ

20
ระดับ

20

น้ําหนักรวม

100

4.2300
1

2

3

4

5

4.23

4.2300

0.8460

พัฒนาองค์การ
ค่าคะแนนที่ได้ 4.4310
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4560
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่มี
ความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาต้นแบบและนําร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
สําหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก ปรากฏว่าผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของ
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ PAT1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 99.99 และวิทยาศาสตร์ PAT2 อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99 อยู่ในระดับใกล้เคียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 นอกจากนี้
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97.70 สูงกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้มากเช่นกัน ค่าคะแนนที่ได้ 4.8500 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีปัจจัย
สนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2548 และพุทธศักราช 2552 ประกอบกับโรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา โดยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชาด้วย
ผลการทดสอบความถนัดโดยเฉลี่ยของนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT1)
ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

เป้าหมาย (เปอร์เซ็นไทล์)
(ที่ค่าระดับ 3)
95
95
94

ผลการดําเนินงาน
99.99
99.99
97.70

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีการศึกษา 2553 ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูล จาก
QS World University Ranking 2011 โดย Top University จํานวน 18 คน ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวเท่ากับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 3.0000 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่ สํ า คั ญ คื อ โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ทําให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน นอกจากนี้โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรก
ของโลก
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 17 ทุน จากจํานวนทุนทั้งหมด
41 ทุ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.46 ซึ่ง สู ง กว่ า เป้ า หมายที่กํ า หนดไว้ ม าก ค่า คะแนนที่ ได้ เป็ น 5.0000 โดยมี ปั จ จั ย
ความสําเร็จคือ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่น การทําโครงงาน การไป
ศึ ก ษาดู ง าน ที่ ห ลากหลายและต่ อ เนื่ อ งทํ า ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของการทํ า วิ จั ย ทางด้ า น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาและทําวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว
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นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่เป็นแหล่ง
ทุนที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ซึ่งผล
การดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 4.5000 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญคือผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจมีความมุ่งมั่นที่จะสมัครรับ
การคัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปประกอบกับได้รับการสนับสนุนข้อมูลและ
แหล่งทุนในการศึกษาต่อจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2555 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา
2554 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 233 คน
จากนักเรียนทั้งหมด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 96.68 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก เนื่องจากโรงเรียนได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวิจัย ที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน
ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงาน
ของนักเรียน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและเทคโนโลยี จํานวน 86 คน จากนักเรียนทั้งหมด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 ซึ่งยังน้อยกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 2.1314 เนื่องจากมีอุปสรรคในการดําเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครอง
ยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการโดย สสวท.และ สอวน. จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 คน สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 คน และสาขาวิชา
ฟิสิกส์ จํานวน 2 คน ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่า
คะแนนที่ได้เป็น 2.0000 โดยมีอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําให้นักเรียนเกิดความเครียด นอกจากนี้สังคมไทยในภาพรวมยังให้ความสําคัญและ
การสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการนี้ไม่มากเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับกิจกรรมด้านกีฬาและดนตรี ประกอบกับ
นัก เรีย นต้อ งทํ ากิ จ กรรมอย่า งอื่ น ที่ น อกเหนื อจากกิ จ กรรมโอลิ ม ปิก วิช าการและมี เ วลาจํ ากั ด จึ งมี ส่ วนทํ าให้
ประสิทธิภาพในการเรียนน้อยลง
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2555 โครงงานของนักเรียนได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง จํานวน 20
โครงงาน เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012) การประชุมวิชาการ Siam physics
congress 2012 และการประชุมวิชาการ Siam physics congress 2012 มหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Thailand ICT Contest Festival 2011) และการประชุม
วิชาการ 4th International conference on knowledge and smart technology (KST 2012) ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนคือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญการเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในการทําโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการทําโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ณ ที่
ประชุมวิชาการ จํานวน 25 โครงงาน ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
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ปฏิ บั ติ ง านมาก ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ เ ป็ น 5.0000 โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ คื อ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีที่จะนําเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนับสนุนนักเรียนในการเดินทางไปต่างประเทศ และโรงเรียนหาทุนสนับสนุน
บางส่วนสมทบในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อม
ประกอบกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ทําบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาต่างประเทศ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบที่มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning ให้กับ
ครูผู้สอนทุกคนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ โดยมีจํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Inquiry - based
หรือ Problem-based ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 15 รายวิชา ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ทําวิจัย เช่น สวทช.และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการให้นักเรียนทําโครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนให้ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง
จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 42 โครงงาน นอกจากนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 ทั้งนี้ แบบประเมิน ประกอบด้วย 8
รายการคือ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา 3) ความมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 4) ความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร 5) ความมีวินัยในตนเอง 6) ความสามารถในการวางแผน
และบริหารเวลา 7) การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และ 8) ความมีแววในการ
เป็นนักวิจัยในอนาคต ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.4 พั น ธกิ จ เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารพิ เ ศษทางด้ า นการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ว่าจ้างสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาทําหน้าที่ประเมินผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
ผลปรากฏว่าได้คะแนนร้อยละ 91.67 ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1420
การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุ ส รณ์ โดยโรงเรี ย นได้จั ดจ้า ง รศ.ดร. สมสรรญ์ก วงษ์อ ยู่ น้อย และคณะวิจั ย เป็ น ผู้ สํ า รวจความพึง พอใจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 และผู้ปกครอง
นักเรียนดังกล่าวในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และสํารวจ
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยให้ความสําคัญกับความมี
คุณธรรม และจริยธรรมตามวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
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แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสํารวจ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 และ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสรุปนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ในระดับมาก จํานวน 6 ฝ่าย ในจํานวนทั้งหมด 7 ฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายกิจการหอพัก ฝ่าย
อาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายวิชาการ และงานบริการอื่นๆ ในระดับมาก ส่วนฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ประเด็นที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพึงพอใจ ได้แก่ เครื่อง
ถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่มีไว้ให้บริการมีประสิทธิภาพน้อย เสียบ่อย สั่งพิมพ์ไม่ได้ ระบบ Internet
ไม่ค่อยเสถียร ระบบยืม-คืนหนังสือแบบ Online ผิดพลาดบ่อย เวลาเปิด-ปิดห้องสมุดไม่สอดคล้องกับเวลาว่างของ
นักเรียน ทําให้ศึกษาค้นคว้าได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่ค่อย
มีน้ําใจบริการ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน พูดจาไม่สุภาพ ส่วนผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการหอพัก ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายวิชาการ และงาน
บริการอื่นๆ ในระดับมาก
สําหรับความเชื่อมั่นของนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พบว่า นักเรียนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใน
ระดับมาก และมีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุดในข้อความ “เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับ
สินบน” ทั้งนี้มีการสรุปข้อเสนอแนะจากการสํารวจ ดังนี้
1) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1.1) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ หรื อ
โครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทางมาก
1.2) ควรแสวงหาความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือสร้างสรรค์โครงการที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายที่กําหนดและสามารถ
รองรับนักเรียนในจํานวนที่มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการได้อย่างกว้างขวาง
2) ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) เพื่อ ให้การบริการห้องสมุ ดมีประโยชน์สูงสุ ด ฝ่ายวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศควรพิจารณาขยายเวลาเปิดบริการให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ในเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
เย็น สําหรับการขยายเวลาเปิดบริการภาคกลางคืน ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจหาข้อมูลเพิ่มเติม
อีกครั้งว่าจะมีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด
2.2) ควรจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับงานบริการการ
พิมพ์และการถ่ายเอกสารสําหรับนักเรียน เพื่อทดแทนเครื่องพิมพ์เก่าที่ชํารุดบ่อย
2.3) ควรตรวจสอบความแม่นยําของระบบยืม-คืน หนังสือห้องสมุดแบบ online เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ
2.4) ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็น
ประจําทุกปีเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักเรียนอย่างมืออาชีพ ความสมบูรณ์ทันสมัยของอุปกรณ์และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งความเพียงพอและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของหนังสือตํารา อีกทั้ง
ควรศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3) ฝ่ายอํานวยการ
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ในส่วนของภารกิจด้านการบริการไปรษณีย์ ควรให้ความสําคัญกับการแจ้งให้นักเรียน
ไปรับไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนที่รวดเร็วขึ้น โดยอาจแจ้งผ่าน e-mail หรือ Facebook ของนักเรียน
4) ฝ่ายกิจการหอพัก
4.1) ควรเตรียมบุคลากรฝ่ายช่างสําหรับซ่อมแซมอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่างๆ ควรจัดให้
มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหอพักเป็นประจําทุกปี และควรดําเนินการในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
4.2) ควรกําชับให้การเปิด-ปิดห้อง Study Room และห้อง Common Room ตรง
ตามเวลาที่กํา หนด ปรั บปรุง และจั ด สภาพให้เอื้อต่ อการอ่ านหนัง สือ และการค้ นคว้ าหาความรู้ของนั กเรีย น
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
4.3) ควรจัดให้มีการสัมมนาเพื่อหาข้อมูลและแนวทางปรับปรุงการบริการของฝ่าย
กิจการหอพักเป็นประจําทุกปี เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายฯ ทุกคนตระหนักในความสําคัญของการให้บริการอย่างมือ
อาชีพทั้งในด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ําใจบริการ
5) ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการควรเร่งรัดปรับปรุงระบบ MIS ให้เสถียรโดยเร็ว เนื่องจากจะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นในระบบประเมินผลและการแจ้งผลการเรียนที่ถูกต้องของนักเรียน
6) งานบริการอื่นๆ
ควรกํากับดูแลให้ศูนย์กีฬาและสระว่ายน้ําเปิดให้บริการตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว้
และควรพิจารณาขยายเวลาให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย เนื่องจากยังมีนักเรียนที่ไม่ได้กลับบ้านในวันหยุด
สุดสัปดาห์อีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียน
โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ ควรพิ จ ารณาใช้ ข้ อ มู ล จากผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจดั ง กล่ า ว
โดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างจาก
นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9725
การจั ดกิจกรรมเพื่อให้เ กิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน
และรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้นํา มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออก
กําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่(ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี) การฟังบรรยายการ
อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกําหนดให้ จํานวน 50 ชื่อเรื่อง การพบครูที่ปรึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ
ค่ายวิชาการ ค่ายปฏิบัติธรรม และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นต้น จากผลการประเมินความ
สอดคล้องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.32 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าว
ครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยจุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ คือ การหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม
และค่านิ ยมอั นพึงประสงค์อันเป็ นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวัด และ
ประเมินผลต้องใช้วิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ต้องมีการวัดและการ
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ประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด ยังต้องมีการประเมินจากพฤติกรรม
ทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานผลงาน แฟ้ม
สะสมผลงาน และอื่นๆ เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะได้ทราบ
ระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนด้วย ซึ่งจากการประมวลผลด้วยระบบ MIS ตามหัวข้อการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจําชั้นในภาคเรียนที่ 2/2554 นั้น ผลปรากฎ
ว่าจากการประเมินนักเรียนทั้งหมด จํานวน 712 คน มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.74 ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้
ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการโรงเรียนในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 350,706,869.93 บาท จากผลการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ซึ่ง
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการเบิกจ่ายตามแผน จํานวน 289,089,607.08 บาท และมีเงินงบประมาณที่ประหยัด
ได้ รวมทั้งสิ้น 59,617,262.85 บาท เมื่อคํานวณตามเกณฑ์ ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 99.31 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 4.8626
นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโรงเรียนนั้น โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับการลด
ใช้พลังงานของโรงเรียน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐและได้ดําเนินการตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเงินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดังกล่าว โดยมีผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อใช้ดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป ซึ่ง
ผลการดําเนินงานดังกล่าวครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.2300
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญ อย่ างมากของการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํ ากับดูแลที่ดี และการสนั บสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ค่าคะแนน
4.2300 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นการประเมิน

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80)
1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม

20

4.0000

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

15

3.6000

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

10

5.0000

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

10

5.0000

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

2.0000

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี หรือ website

15

4.6000

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10

5.0000

2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

10

5.0000

100

4.2300

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20)

คะแนนรวม

ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการและการพัฒนาองค์การ = 4.2300 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศสําคัญ
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริม ให้มีการกํากับดูแ ลที่ดี และการสนั บสนุ 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 บทบาทของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ได้แก่
1.1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกล
ยุทธ์หลักในการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 เป็นบรรทัดฐานในการจัดทํา ทั้งนี้แผน
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ปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556) ของโรงเรียนมีความครบถ้วน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณรายปีอย่างชัดเจน
1.2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลัก
อย่างสม่ําเสมอ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อ
รายงานการเงินประจําแต่ละไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ดังนั้นในการ
บรรจุเรื่องรายงานการเงินประจําแต่ละไตรมาสของโรงเรียน เข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จะตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานการเงินดังกล่าวก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ผลการดําเนินงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนทุก
ภาคเรียน หลังจากเสร็จสิ้นภาระการสอน โรงเรียนจะจัดให้ทุกสาขาวิชาและฝ่ายได้นําเสนอผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม ซึ่งโรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการบริหารฯ เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และวันที่ 25 กันยายน 2555
1.3) คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นกํ า กั บ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานผู้ บ ริ ห ารรองจาก
ผู้อํานวยการโรงเรียน 2 ระดับ คือ รองผู้อํานวยการโรงเรียน และหัวหน้าสาขา ผลการประเมินแสดงให้เห็นผลการ
ดําเนินงานของแต่ละสาขา และเป็นคะแนนสะสมเพื่อต่อสัญญาจ้าง เช่น เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลทั้งชุดเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน โดยเห็นชอบแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนและสะท้อน
การพัฒนางานของรองผู้อํานวยการโรงเรียนตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ และใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น
1.4) มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อโรงเรียนทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปี 2554 และในเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น
ประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
สําคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
1.5) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทั้งที่เป็นแบบรายบุคคล และในภาพรวมทั้งคณะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวไปยังคณะ
กรรมการบริ ห ารฯ แต่ ล ะท่ า นแล้ว นํ ามาสรุ ป เสนอคณะกรรมการบริ ห ารฯพิ จ ารณาผลการประเมิน ดัง กล่ า ว
นอกจากนี้ มี ก ารจั ดกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการได้เ ข้าร่ ว มกิจ กรรมในระดั บนานาชาติ เพื่ อเป็ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษา และมีการเสนอแนะต่อโรงเรียนเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป เช่น ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้
เจรจาข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ณ ประเทศอิสราเอล และได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
2) อย่างไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรให้ความสําคัญ ได้แก่
2.1) คุณภาพของรายงานด้านการเงินของโรงเรียน ที่ไม่มีการแสดงรายละเอียดของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และยังไม่มีรายละเอียดการวิเคราะห์รวมทั้งการระบุปัญหาอุปสรรค
2.2) การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุม
ทั้งหมดที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการ ซึ่งยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
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2.3) ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ พบว่าโรงเรียน
สามารถรายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน การรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 3 ระบบ ได้ในทุกไตรมาสครบถ้วน
ตามเกณฑ์ แต่การรายงานผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
มีเพียงหนึ่งและสองครั้งตามลําดับ ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคุณภาพของรายงานผลของ
ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนถึงแม้จะมีการนําเสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพียงหนึ่งครั้ง พบว่ามีความ
ครบถ้วนและมีคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการระบบการควบคุมภายในประจําปี ซึ่ง
ประกอบด้ วย หั วหน้ าและผู้แ ทนทุ ก หน่ว ยงานของโรงเรีย นเป็น ผู้ ดํา เนินการ ต่ อ มาได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจําปี โดยมีหัวหน้างานทุกงานของโรงเรียนเป็นกรรมการเช่นกัน โดยให้จัดทํา
รายงานเสนอต่อโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารดําเนินการเป็นไปย่างเที่ยงธรรม

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ผู้บริ หารโรงเรียนให้ความสําคัญ กับการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคํ ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลเกิดแรงจูงใจในการจัดทํารายละเอียดการประเมินตนเองให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระเบียบ
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลตัวชี้วัดได้ครบถ้วน
2) โรงเรี ย นมหิ ดลวิ ทยานุ ส รณ์ มี ความมุ่ งมั่น ในอุดมการณ์ของโรงเรียนมีการพั ฒนาคุณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นจนสามารถเป็นต้นแบบ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานที่
สําคัญ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช
2548 และพุทธศักราช 2552
ประกอบกับโรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา
3) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ใน
การสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญการเฉพาะด้านของคณะ
วิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา
รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทําโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการทําโครงงาน
ของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับนักเรียนให้ไปดูงานหรือ
ฝึกงาน เป็นต้น
4) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับ
โรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงมีหลักเกณฑ์และวิธีการชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่
เป็นที่คาดหวัง คือการมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีในอัตราที่
สู ง โดยปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มี นั ก เรี ย นคิด เป็น ร้อ ยละ 35.68 ที่ เ ข้า ศึก ษาต่ อ ระดับ อุ ดมศึ ก ษาทางด้ า น
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วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ซึ่ ง ยั ง น้ อ ยกว่ า เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ อย่ า งไรก็ ดี ยั ง มี อั ต ราที่ สู ง กว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่มีนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 13.87 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เนื่องจากมีอุปสรรคการดําเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุดังกล่าว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดมาตรการและ
สิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.2) ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทาง โรงเรียนควร
วิเคราะห์และเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอทุกปี โดยดําเนินการก่อนหรือพร้อมกับการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียน ต่อไป
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