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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรข ององคก ารมหาชนที่ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองคก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากการตรวจประเมิ นตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง
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ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
อยูที่ระดับ 4.7958
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีผลคะแนนเต็ม
5.0000 ในมิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ ในขณะที่ มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และมิตทิ ี่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร คะแนนอยูในชวงระหวาง 4.5000-5.0000
2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ
 สถานภาพ : โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาอยางเขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยในปจจุบัน โรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในฐานะโรงเรียนตนแบบในดานดังกลาว
ผลผลิตที่ไดคือนักเรียนที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ และสวนใหญเลือกศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้โรงเรียนยังไดใหบริการทางวิชาการแกโรงเรียนและ
หนวยงานอื่นๆ ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดการศึกษา รวมทั้งไดขยายเครือขายความรวมมือกับโรงเรียนทั้งใน
และตางประเทศเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในดานการผลิตนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคนใหกับประเทศนั้น ยังไม
สามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมเนื่องจากนักเรียนรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ยังศึกษาอยูใน
ระดับอุดมศึกษา
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บทสรุปผูบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดให
ความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตั้งแตการมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
จนถึ งรับ ทราบคํ ารับ รองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในสวนของผูบ ริหารของโรงเรียนนั้น ไดจัด
การประชุมครูและเจาหนาที่เพื่อถายทอดรายละเอียดของคํารับรองฯ รวมทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของ
โรงเรียนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน จากนั้น ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามคํารับรองฯ อยางใกลชิด นอกจากนี้ ยังไดมอบหมายใหเจาหนาที่
ฝายอํานวยการ งานแผนงานและประเมินมาตรฐานรับผิดชอบในการติดตามและจัดทํารายงานตางๆ ที่เกี่ยวของดวย โดย
นอกจากผูบริหารไดรับ ทราบผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอแลว ยังไดรายงานความกาวหนาของตัวชี้วัดสําคัญ ให
คณะกรรมการบริหารรับทราบในที่ประชุมดวย
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 : นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในปที่ผาน
มาไดคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานสูงกวาปที่ผานมาและสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ในขณะที่
นักเรียนเกาที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา มีผลการเรียนสะสมในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา
3.50 ขึ้นไป ถึงรอยละ 46.57 สําหรับโครงการโอลิมปกวิชาการนั้น แมวาโรงเรียนไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายใน
ตัวชี้วัดจํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย แตจํานวนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกโดย สสวท. เขา
คายโอลิมปกวิชาการทั้งคาย 1 และ 2 มีจํานวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังคงสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจและเห็น
ความสํ า คั ญ ของการค น คว า วิ จั ย ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ ย า งต อ เนื่ อ ง โครงงานของนั ก เรี ย นได รั บ
การประเมินผลคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และหลายโครงงานยังไดรับการคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับ
นานาชาติดวย อยางไรก็ตาม สําหรับตัวชี้วัดรอยละของนักเรียนที่เลือกศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานยังไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากคุณภาพทางดานวิชาการแลว ในปงบประมาณนี้ โรงเรียนยังไดประสบความสําเร็จใน
การสนับสนุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสะทอนไดจากการที่นักเรียนเสียสละเวลามากกวาที่โรงเรียน
กําหนดเพื่อปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนทั้งตอชุมชนและโรงเรียน สําหรับความพึงพอใจของผูรับบริการ และ
ประสิทธิภาพของการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับนั้น โรงเรียนยังคงสามารถรักษาระดับที่ดีไวอยางตอเนื่อง
3. ฐานขอมูล
 จากการตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงรายตัวชี้วัดพบวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการกําหนดผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและ
ผูจัดเก็บขอมูลของแตละตัวชี้วัดอยางเปนทางการ และมีการเก็บขอมูลรวมทั้งหมดที่ฝายอํานวยการ งานแผนงานและ
ประเมินมาตรฐานดวย การเก็บเอกสารอางอิงเปนระบบ จึงสงผลใหฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ โดยโรงเรียนมีการเก็บ
ขอมูลทั้งในรูปแบบของตนฉบับและไฟลอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถเรียกดู ปรับปรุง และประมวลผลได รวมทั้งมีการเก็บ
ขอมูลพื้นฐานยอนหลังไวในไฟลอิเล็กทรอนิกสดวย โดยขอมูลดังกลาวรวมถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
และขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและผลงานของนักเรียนทั้งที่กําลังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน สําหรับโครงงาน
ของนักเรียนและผลงานทางวิชาการของครูนั้น ไดจัดเก็บไวที่ศูนยวิทยบริการ ภายในโรงเรียน
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
4.7425
4.3636
4.7091

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 3
4.5300
5.0000
4.8950

มิติที่ 4
4.7271
4.4416
4.8442

รวม
4.7659
4.5254
4.7958

ประเภท
จํานวนตัวชี้วัด

Input
2

Process
4

Output
10

Outcome
8

รวม
24

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

2.

3.

1.

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแตคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนจนถึงรับทราบคํารับรองการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในสวนของผูบริหารของโรงเรียนนั้น ไดจัดการประชุมครูและเจาหนาที่
เพื่ อ ถ า ยทอดรายละเอีย ดของคํ ารั บ รองฯ รวมทั้ง แบง หน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ใหบุ ค ลากรของโรงเรีย นเห็ น
ความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรี ย นสามารถสง เสริมใหนักเรี ยนเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญ ของการ
คนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางตอเนื่อง โดยโครงงานของนักเรียนไดรับการประเมินผล
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และหลายโครงงานยังไดรับการคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติดวย
ในปงบประมาณนี้ โรงเรียนยังประสบความสําเร็จในการสนับสนุนใหนักเรียนเห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
สะทอนไดจากการที่นักเรียนเสียสละเวลามากกวาที่โรงเรียนกําหนดเพื่อปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนทั้ง
ตอชุมชนและโรงเรียน
ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของการทําวิจัย แตโรงเรียนควรเนนที่การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยนักเรียนจะไดรับ
ประสบการณ แลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปนการสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนดวย
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2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
ในดานการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานนั้น โรงเรียนไมสามารถบรรลุเปาหมายได
อันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหลายประการที่โรงเรียนไมสามารถควบคุมได เชน อุปสงคที่ไมเพียงพอ ผลตอบแทนที่
ไมจูงใจจากอาชีพการเปนนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย รวมทั้งความไมเขาใจของผูปกครอง อยางไรก็ตาม โรงเรียน
ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในดานดังกลาว เชน การเปนตัวกลางในการสงเสริมใหมีทุนการศึกษาตอตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก จากหนวยงานภาคเอกชนที่สนับสนุนและใหความสําคัญตอวิทยาศาสตร
นอกจากการทําวิจัยของนักเรียนแลว ผลงานวิจัยของครูก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะ
เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
การเนนดานคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับดานความรูความสามารถเปนสิ่งที่โรงเรียนควรสนับสนุนตอไป แตควร
คํานึงถึงเวลาที่จํากัดของนักเรียนดวยเชนกัน
การให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ก โ รงเรี ย นและหน ว ยงานอื่ น และ
การดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย ควรคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัดของโรงเรียนดวยเชนกัน
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอภารกิจหลักของโรงเรียน
อื่นๆ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมีผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมายเกือบทุกตัวชี้วัด ซึ่งสงผลใหการกําหนดตัวชี้วัด
ในอนาคตมีความยากลําบากมากขึ้น ในขณะที่ตัวชี้วัดหลายตัว แมวาจะยังมีความสําคัญ แตการปรับเกณฑการให
คะแนนใหสูงขึ้นในแตละปอาจมีความยากลําบากเนื่องจากผลการดําเนินงานอยูในระดับขีดสูงสุดของความเปนไป
ได เชน จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ และคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชา เปนตน ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวในอนาคต ควร
เปนการรักษาระดับเดิมหรือลดน้ําหนักความสําคัญลงตาม ความเหมาะสม และใหน้ําหนักความสําคัญกับตัวชี้วัดอื่น
ที่มีความทาทายมากขึ้นในอนาคต เชน การรักษามาตรฐานที่ดีใหยั่งยืน โดยการเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับ
ภูมิภาค เปนตน
ความทาทายในอนาคตคือการแขงขันกับโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ โดยโรงเรียนควรหมั่นตรวจสอบ
หรือเทียบเคียงมาตรฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนชั้นนําของโลกที่กําหนดเปนบรรทัดฐานและ
เปาหมาย ดังนั้นโรงเรียนควรจัดทําแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ไว
รองรับ นอกจากนี้โรงเรียนควรถายทอดองคความรู และบทเรียนที่มีใหกับโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศ โดยเฉพาะ อยาง
ยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงไปพรอมๆ กันดวย
สิ่งที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ การจัดใหมีแผนงานการสืบทอดตําแหนง (Succession
Plan) กอนที่ผูอํานวยการจะครบวาระการทํางาน โดยจัดใหมีกระบวนการสรรหาอยางเปนทางการ และควรเปด
โอกาสใหเกิดการเรียนรูงานในระหวางที่ผูอํานวยการทานปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงอยู เพื่อใหการดําเนินงานใน
อนาคตมีความตอเนื่อง
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน
1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คน
คายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท.
1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คน
คายโอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท.
1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
คน
เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิชาการระดับนานาชาติ
2 ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
โครงงาน
ไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ
2.2 รอยละของโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนน
รอยละ
ระดับ 4 ขึ้นไป จากคะแนน 5 ระดับ โดยการประเมิน
ของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3 ผลการพัฒนานักเรียนทางดานคุณธรรมจริยธรรม
รอยละ
3.1 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา
ที่โรงเรียนกําหนด
3.2 รอยละของจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา
ที่โรงเรียนกําหนด
4 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
5 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน
5.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศ
ในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ.
หรือการสอบแขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น
5.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอ
ในประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ
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เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน คะแนน
ที่ได

ถวงน้ําหนัก

55
5
2

32

34

36

37

38

43.00

4.7091
4.2000
5.0000 0.1000

2

21

22

23

24

25

33.00

5.0000 0.1000

1

4

5

6

7

8

4.00

1.0000 0.0100

18.00

5.0000
5.0000 0.2500

77.78

5.0000 0.3000

11
5

8

10

12

14

16

6

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

8
4

5.0000
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 225.18 5.0000 0.2000

รอยละ

4

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 161.93 5.0000 0.2000

คะแนน

2

371

คน

7
4

17

18

19

คน

3

23

25

27

374

377

380

383

387.49 5.0000 0.1000

20

21

27.00

5.0000
5.0000 0.2000

29

31

33.00

5.0000 0.1500

1-5
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6 ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
6.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน
7 รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มากกวา 3.50 ขึ้นไป
8 ผลสําเร็จของการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแก
โรงเรียน/หนวยงานอื่น
8.1 รอยละของการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวน
ผูมาศึกษาดูงานทั้งหมด
8.2 รอยละของผูมาศึกษาดูงานและมีความเห็นวาสามารถ
นําผลจากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนางาน
ของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

10

คาคะแนน คะแนน
ที่ได

ถวงน้ําหนัก

3.8000

รอยละ

7

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00

95.00

5.0000 0.3500

รอยละ

3

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

18.00

1.0000 0.0300

รอยละ

7

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

46.57

5.0000 0.3500

5

5.0000

รอยละ

2

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

87.48

5.0000 0.1000

รอยละ

3

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

90.00

5.0000 0.1500

65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
65.00 70.00 75.00 80.00 85.00

87.96
90.63

5.0000
5.0000 0.5000
5.0000 0.2500

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

4.8950
0.9321 4.7900 0.1198

0.92

0.91

0.90

0.89

0.88

15
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
10
10 รอยละของจํานวนครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับจากนักเรียน รอยละ
5
เกี่ยวกับคุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไป
จากคะแนน 5 ระดับ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
5
11 คาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่ไดรับ
บาท/บาท 2.50
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
12 คาใชจายในการดําเนินงานตองบดําเนินงานที่ไดรับ
บาท/บาท 2.50
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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เกณฑการใหคะแนน

0.69

5.0000 0.1250
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มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
13 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
14 ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนกาวสู
มาตรฐานโลก
14.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุม
วิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ
14.2 รอยละของจํานวนครูที่ใช e-learning
ระดับกลางขึ้นไปในการเรียนการสอน
15 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ โดยใชโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา
ของโลกเปนบรรทัดฐาน
16 จํานวนโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลง
รวมมือเปนเครือขายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
และมีการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน คะแนน
ที่ได

ถวงน้ําหนัก

ระดับ

25
10
10

1

2

3

4

5

4.61

4.8442
4.6104 0.4610
5.0000

เรื่อง

5

4

5

6

7

8

8.00

5.0000 0.2500

รอยละ

5

84.74

5.0000 0.2500

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 0.1000

แหง

3

32

34

36

38

40

54.00

5.0000 0.1500

น้ําหนักรวม

100

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

คาคะแนนที่ได 4.7958

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ และจากการดําเนินงานมา 8 ป มีนักเรียนจบการศึกษา
และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาแลวจํานวน 4 รุนดวยกัน ผลการดําเนินงานมีความคืบหนาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
โดยเฉพาะในดานการจัดการเรียนการสอนใหแกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในสวน
ของผลการดํ าเนิ น งานในดา นอื่น ๆ นั้ น ถื อ ไดวา ประสบความสํา เร็ จ ตามผลการประเมิ น การปฏิบั ติง านตามคํ ารับ รอง
การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมีผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมายเกือบทุกตัวชี้วัด ซึ่งสงผลใหการกําหนดตัวชี้วัดใน
อนาคตมีความยากลําบากมากขึ้น ในขณะที่ตัวชี้วัดหลายตัว แมวาจะยังมีความสําคัญ แตการปรับเกณฑการใหคะแนนให
สูงขึ้นในแตละปอาจมีความยากลําบากเนื่องจากผลการดําเนินงานอยูในระดับขีดสูงสุดของความเปนไปได เชน จํานวน
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ และ
คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชา เปนตน ดังนั้นการกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวในอนาคต ควรเปนการรักษาระดับเดิมหรือ
ลดน้ําหนักความสําคัญลงตามความเหมาะสม และใหน้ําหนักความสําคัญกับตัวชี้วัดอื่นที่มีความทาทายมากขึ้นในอนาคต
เชนการรักษามาตรฐานที่ดีใหยั่งยืน โดยการเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับภูมิภาค เปนตน การเนนดานคุณธรรม
จริยธรรมควบคูกับดานความรูความสามารถเปนสิ่งที่โรงเรียนควรสนับสนุนตอไป แตควรคํานึงถึงเวลาที่จํากัดของนักเรียน
ดวยเชนกัน เชนเดียวกับการใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกโรงเรียนและหนวยงาน
อื่น และการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย ควรคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัดของโรงเรียนดวย
เชนกัน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอภารกิจหลักของโรงเรียน
 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการทําวิจัย แตโรงเรียนควรเนนที่การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยนักเรียนจะไดรับประสบการณ
แลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปนการสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนดวย นอกจากการทําวิจัยของนักเรียนแลว ผลงานวิจัยของครูก็เปน
สิ่งสําคัญเชนกัน โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
 ในดานการส งเสริมจู งใจใหนักเรียนศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพื้ นฐานนั้น โรงเรียนไมสามารถบรรลุเปาหมายได
อันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหลายประการที่โรงเรียนไมสามารถควบคุมได เชน อุปสงคที่ไมเพียงพอ ผลตอบแทนที่ไม
จูงใจจากอาชีพการเปนนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย รวมทั้งความไมเขาใจของผูปกครอง อยางไรก็ตาม โรงเรียนควรจัดทํา
แผนปฏิบัติงานเชิงรุกในดานดังกลาว เชน การเปนตัวกลางในการสงเสริมใหมีทุนการศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึง
ระดับปริญญาเอก จากหนวยงานภาคเอกชนที่สนับสนุนและใหความสําคัญตอวิทยาศาสตร
 ความทาทายในอนาคตคือการแขงขันกับโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ โดยโรงเรียนควรหมั่นตรวจสอบ หรือ
เทียบเคียงมาตรฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนชั้นนําของโลกที่กําหนดเปนบรรทัดฐานและเปาหมาย
ดังนั้นโรงเรียนควรจัดทําแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ไวรองรับ นอกจากนี้
โรงเรียนควรถายทอดองคความรู และบทเรียนที่มีใหกับโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศ โดยเฉพาะ อยางยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง 12 แหงไปพรอมๆ กันดวย สิ่งที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ การจัดใหมีแผนงาน
การสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) กอนที่ผูอํานวยการจะครบวาระการทํางาน โดยจัดใหมีกระบวนการสรรหาอยางเปน
ทางการ และควรเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูงานในระหวางที่ผูอํานวยการทานปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงอยู เพื่อให
การดําเนินงานในอนาคตมีความตอเนื่อง
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

1. ผลสําเร็จของ
โครงการโอลิมปก
วิชาการของโรงเรียน
1.1 จํานวนนักเรียน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขา
คายโอลิมปกวิชาการคาย 1 จํานวน 43 คน ซึ่งรวมนักเรียน 6 คน ที่ไดรับสิทธิจากป 2549 ใหเขา
ของโรงเรียนที่
อบรมคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ในป 2550
ไดรับ
การคัดเลือกเขา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
คายโอลิมปก
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการ และไดทําการประชาสัมพันธ
วิชาการคาย 1
ใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนวิธีการเขารวมโครงการ
ที่ดําเนินการ
โอลิมปกวิชาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
โดย สสวท.
อยางดีในการชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตางๆ จึงสงผลให
นักเรียนของโรงเรียนจํานวนมากใหความสนใจในการเขารวม
 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี โดยอาจารยจากแตละ
สาขาวิชาไดจัดการอบรม ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ
อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น งานทางด า นวิ ช าการยั ง คงต อ งขอความร ว มมื อ จากอาจารย ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ โรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาครูของโรงเรียนใหมีศักยภาพสูงขึ้น
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือก
นักเรียนเขารับการอบรมครั้งที่ 1 สาขาวิชาละประมาณ 25 คน จาก 5 สาขาวิชา จํานวนรวม
ประมาณ 125 คน มีขอสังเกตคือ จํานวนนักเรียนที่ สสวท. คัดเลือกเขารับการอบรมในแตละ
สาขาวิ ช าอาจไม เ ท า กั บ 25 คน เช น ในป ที่ ผ า นมา สสวท. คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร 28 คน วิชาเคมี 52 คน และวิชาชีววิทยา 61 คน ดังนั้น หากมีการกําหนดตัวชี้วัดนี้
ตอไป ควรเนนที่รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
1.2 จํานวนนักเรียน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 จํานวน 33 คน
ของโรงเรียนที่
ไดรับการคัดเลือก  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดแตงตัง้ คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการ และไดทําการประชาสัมพันธ
เขาคายโอลิมปก
ใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนวิธีการเขารวมโครงการ
วิชาการคาย 2 ที่
โอลิมปกวิชาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
ดําเนินการโดย
อยางดีในการชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตางๆ จึงสงผลให
สสวท.
นักเรียนของโรงเรียนจํานวนมากใหความสนใจในการเขารวม
 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี โดยอาจารยจากแตละ
สาขาวิชาไดจัดการอบรม ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ
อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น งานทางด า นวิ ช าการยั ง คงต อ งขอความร ว มมื อ จากอาจารย ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ โรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาครูของโรงเรียนใหมีศักยภาพสูงขึ้น
 หลังจากนักเรี ยนเขาคายโอลิมปกวิชาการครั้งที่ 1 เรียบรอยแลว สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะคัดเลือกนักเรียนใหเหลือประมาณ 75 คน หรือ 15 คน ตอ
สาขาวิชา เพื่อเขารับการอบรมครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม การใชจํานวนนักเรียนมีขอจํากัดเนื่องจาก
จํานวนนักเรียนที่ สสวท. คัดเลือกไมแนนนอนในแตละป ดังนั้น หากมีการกําหนดตัวชี้วัดนี้ตอไป
ควรเนนที่รอยละของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 2
1.3 จํานวนนักเรียน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดยนักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกระดับนานาชาติ จํานวน 4 คน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร เคมี
ของโรงเรียนที่
ชีววิท ยา และฟสิกส
ไดรับการคัดเลือก
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจาก
เปนผูแทน
การแขงขันที่สูงขึ้นจากโรงเรียนอื่น นอกจากนี้ การไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยยัง
ประเทศไทย
ขึ้นกับปจจัยหลายประการที่ควบคุมไดลําบาก นอกเหนือจากความรูความสามารถของนักเรียน
เขารวมแขงขัน
แล ว ยัง ตอ งมี ค วามพร อ มทั้ง ทางร า งกายและจิต ใจของนั ก เรีย นระหวา งการเข ารั บ การอบรม
โอลิมปกวิชาการ
คัดเลือกก็มีสวนสําคัญเชนกัน
ระดับนานาชาติ
 แม ว า โรงเรี ย นไม ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมายในป ง บประมาณ 2550 แต ก ารได รั บ
การคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ และหาก
ประสบความสําเร็จ ถือเปนการสรางชื่อเสียงใหแกประเทศและโรงเรียนโดยเฉพาะในดานคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนจึงควรสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป ขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
ในการกําหนดตัวชี้วัดนี้ในอนาคต ควรพิจารณาเพิ่มการแขงขันโอลิมปกวิชาการทางดานอื่น เชน
ดานดาราศาสตร เปนตน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
2. ความสําเร็จของ
กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร
2.1 จํานวนโครงงาน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวม
แสดงผลงานในระดับนานาชาติ จํานวน 18 โครงงาน ซึ่งนักเรียนไดนําเสนอโครงงานที่ประเทศ
ของนักเรียนที่
ญี่ปุน จํานวน 6 โครงงาน ประเทศจีน จํานวน 3 โครงงาน ประเทศรัสเซีย จํานวน 3 โครงงาน
ไดรับคัดเลือกไป
รวมแสดงผลงาน
ประเทศสิงคโปร จํานวน 3 โครงงาน และประเทศอินเดีย จํานวน 3 โครงงาน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจาก
ในระดับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงไว ฝาย
นานาชาติ
วิ เ ทศสั ม พั น ธ แ ละคณะกรรมการโครงงานของโรงเรี ย นได ติ ด ตามข า วสารและประสานกั บ
โรงเรียนเครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการเพื่อใหนักเรียนได
แสดงผลงาน นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมใน
การนําเสนอดวย
 นอกเหนือจากการนําเสนอผลงานในโรงเรียนเครือขายในตางประเทศแลว โรงเรียนควรพิจารณา
สนับสนุนใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานในโรงเรียนอื่นที่ไมไดเปนโรงเรียนเครือขาย รวมทั้ง
การนํ า เสนอผลงานในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกเป น ผู ก ลั่ น กรองและ
คัดเลือกโครงการ
 โรงเรียนควรเนนที่การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น มากกวาการนําเสนอในประเทศ
ไทย เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ ข องครู แ ละนั ก เรี ย น โดยอาจเริ่ ม ที่ ก ารประชุ ม วิ ช าการในระดั บ
นานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยกอนเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและเวลา
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโครงงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนระดับ 4 ขึ้น
2.2 รอยละของ
ไป จากคะแนน 5 ระดับ โดยการประเมินของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก คิดเปนรอยละ 77.78
โครงงานของ
นักเรียนที่ไดรับ  โรงเรียนจัดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนไดนําเสนอโครงงานซึ่งเปนผลงานของตนเอง
ในชวงเดือ นมกราคมของทุกป โดยในปการศึก ษา 2549 นั กเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนระดับ 4
ขึ้นไป จาก
ความสนใจทําโครงงานทั้งสิ้น จํานวน 99 โครงงาน เปนโครงงานสาขาเคมี จํานวน 25 โครงงาน
สาขาชีววิทยา จํานวน 37 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร จํานวน 17 โครงงาน สาขาฟสิกส จํานวน 7
คะแนน 5 ระดับ
โครงงาน สาขาคอมพิวเตอร จํานวน 11 โครงงาน สาขาพลานามัย จํานวน 1 โครงงาน และสาขา
โดยการประเมิน
ภาษาต างประเทศ จํานวน 1 โครงงาน และไดนํ าเสนอผลงานของตนเองตอสาธารณชน ทั้ง
ของผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก
ภาคบรรยายปากเปลาและโปสเตอรในวันที่ 26 มกราคม 2550 มีผูเขารวมชมผลงานของนักเรียน
จํานวนประมาณ 1,000 คน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมาก โดย
โรงเรียนไดติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัยตาง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเปนที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน และใหนักเรียนไดใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการในการทํา
โครงงานด ว ย ตั ว อย า งเช น คณะวิ ท ยาศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี น โยบายที่ ชั ด เจนใน
การสนับสนุนโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนอยางดี ทั้งในดานการให
ทุน สนั บ สนุ น การจั ด บุ ค ลากรของคณะมาเป น ที่ป รึ ก ษาโครงงาน และการให นั ก เรี ย นได ใ ช
เครื่องมืออุปกรณตางๆ
 โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชน อาจารยจากคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยตาง ๆ อาจารยจากโรงเรียนเครือขาย ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง
โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง ไดแก โรงเรียน
เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒประสานมิ ต ร โรงเรี ย น
รั ต นโกสิ น ทร ส มโภชบวรนิ เ วศศาลายา โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม มาเป น
คณะกรรมการในการประเมินผลการทําโครงงาน
 โรงเรียนควรกําหนดเกณฑการประเมินโครงงานของนักเรียนใหชัดเจนเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมีความเขาใจตรงกัน เชน คะแนนเทากับ 4 มีความหมายอยางไร เชนหมายความวา เนื้อหา
สาระของโครงงาน และการอภิปรายนําเสนอ อยูในระดับดีมาก ในขณะที่คะแนนเทากับ 5 อยูใน
ระดับดีเลิศ ซึ่งควรระบุเกณฑการประเมินเชิงคุณภาพที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของแตละ
ระดับใหชัดเจน เปนตน นอกจากนี้ โรงเรียนควรพิจารณาเชิญอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษามา
เปนกรรมการพิจารณาประเมินโครงงานของนักเรียนดวยเพื่อยกระดับมาตรฐานของโครงงาน
นักเรียน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
3. ผลการพัฒนานักเรียน
ทางดานคุณธรรม
จริยธรรม
3.1 รอยละของ
จํานวนชั่วโมง
เฉลี่ยที่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ปฏิบัติ
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณ
ประโยชนตอ
ชุมชนสูงกวา
เกณฑขั้นต่ําที่
โรงเรียนกําหนด
3.2 รอยละของ
จํานวนชั่วโมง
เฉลี่ยที่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ปฏิบัติ
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณ
ประโยชนตอ
โรงเรียนสูงกวา
เกณฑขั้นต่ําที่
โรงเรียนกําหนด

สรุปผลการประเมิน

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอชุมชนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด 130.07
ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 225.18
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมากโดย
โรงเรียนจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อรวมพิจารณาสถานที่
ดําเนินการจัดคายและกิจกรรมในโอกาสตางๆ จากนั้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อนํานักเรียนไป
บําเพ็ญประโยชน
 ในการรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน นักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจํานวนมากใหความสนใจและมีความมุงมั่นในการเปนอาสาสมัคร
ดําเนินการจัดคายและรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอโรงเรียนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่โรงเรียนกําหนด
104.77 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 161.93
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมากโดย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทางดานวิชาการระหวางโรงเรียน เชน งานเปดบานโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ งาน International Science Fair และงานประชุมวิชาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 (ม. 4) การจัดคายเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้น ม.4 การจัดคาย
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และคายสงเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 สาขาวิชาและฝายงานตางๆ ของโรงเรียนไดประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อชวยงานกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาและฝายงาน นักเรียนจํานวนมากสนใจและเต็มใจใหความรวมมือ สงผลให
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย
มาก อาจสงผลตอการเรียนของนักเรียนได จึงควรใชความระมัดระวังในการกําหนดเกณฑการให
คะแนนในอนาคต
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด



4. คะแนนจากการจัด
ทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก

สาขาวิชาของ
นักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ

สรุปผลการประเมิน
ความทาทายในการกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมคือ การเนนที่
คุณภาพหรือประโยชนที่ไดรับมากกวาปริมาณหรือจํานวนชั่วโมง เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึก
อยางแทจริง
ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน 387.49
คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 28.33 คะแนนสูงสุดเทากับ 455.25 และคะแนนต่ําสุดเทากับ
309.50
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจาก
นักเรียนของโรงเรียนมีความสนใจและมุงมั่นในการทดสอบโอเน็ต
หากมีการกําหนดตัวชี้วัดนี้ในอนาคต ควรเปนการรักษาระดับเดิมไว เนื่องจากการเพิ่มคะแนนทุก
ปอาจมีขอจํากัดได หรืออาจเนนเฉพาะบางรายวิชาเทานั้น โดยในปที่ผานมา นักเรียนของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณไดคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเทากับ 80.87 วิชาสังคมศึกษาเทากับ 61.56 วิชา
ภาษาอังกฤษเทากับ 74.97 วิชาคณิตศาสตรเทากับ 90.62 และวิชาวิทยาศาสตรเทากับ 79.48

5. ผลสําเร็จดาน
การศึกษาตอของ
นักเรียนของโรงเรียน
5.1 จํานวนนักเรียนที่  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับ
ทุนไปศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี จํานวน 27 คน
ไดรับทุนศึกษา
ตอตางประเทศใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจากได
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นสอบชิ ง ทุ น โดยการให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาต อ
ระดับปริญญาตรี
ตางประเทศ และชวยประสานเกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุน โรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจาก
ที่จัดสอบโดย
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยตางประเทศในการใหขอมูลและแหลงทุนใน
ก.พ. หรือ
การศึกษา นอกจากนี้ ผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก มีความสนใจและมุงมั่นที่จะ
การสอบแขงขัน
สมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
ทั่วไปโดย
 โรงเรียนควรจัดใหมีศูนยขอมูลและแนะนําการศึกษาตอตางประเทศอยางเปนทางการเพื่อเตรียม
หนวยงานอื่น
ความพรอมแกนักเรียน โดยนอกจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ แลว ควรมีขอมูลที่
เปนปจจุบันเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศไวในฐานขอมูลเดียวกันดวย นอกจากนี้ โรงเรียน
ควรจัดใหมีการสอนพิเศษเกี่ยวกับการสอบ TOEFL และ SAT เพื่อเพิ่มความพรอมของนักเรียนใน
การสอบชิงทุนการศึกษาตอตางประเทศ
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
5.2 จํานวนนักเรียนที่  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ จํานวน 33 คน
ไดรับทุนเขา
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจาก
ศึกษาตอใน
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการสอนที่มีความเขมขนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ประเทศดาน
สารสนเทศ ทําใหนักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแขงขันและรับทุน นอกจากนี้ นักเรียนไดเขา
วิทยาศาสตรและ
รวมกิจกรรมวิชาการทางดานวิทยาศาสตร เชน การทําโครงงาน การดูงาน ฯลฯ อยางหลากหลาย
เทคโนโลยีใน
และต อ เนื่ อ ง ทํ า ให มี ค วามเข า ใจและเห็ น คุ ณ ค า ของการศึ ก ษาต อ และการทํ า วิ จั ย ทางด า น
ระดับปริญญาตรี
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากแหลงทุน
 การที่นักเรียนและผูปกครองจํานวนหนึ่งยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงในการ
ตางๆ
ประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนควรมี
บทบาทเชิงรุกในการสรางความเขาใจใหแกผูปกครอง และสรางบรรยากาศใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของการศึกษาทางดานดังกลาว โดยโรงเรียนอาจเชิญนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จทั้งในวงการ
วิชาการและวงการธุรกิจมาบรรยายใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น
 แมวาโรงเรียนไมมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน แตโรงเรียน
สามารถเปนศูนยกลางติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีการใหทุนการศึกษา
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตั้งแตระดับปริญญาตรีตอเนื่องจนถึงปริญญา
เอก และทําการประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบ
6. ผลสําเร็จของ
การสงเสริมจูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล
6.1 รอยละของ
วิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 223 คน จาก
นักเรียนที่ศึกษา
จํานวนนักเรียนที่จบทั้งหมด 235 คน หรือคิดเปนรอยละ 95
ตอดาน
วิทยาศาสตรและ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
โรงเรี ย นได รั บ งบประมาณอย า งเพี ย งพอในการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให
เทคโนโลยี
นั ก เรี ย นได เ กิ ด ความรั ก ความพึ ง พอใจ ความเข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า โอกาส ความท า ทาย และ
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้ง
โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนยหรือสถานีวิจัย ที่ใหนักเรียนได
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สรุปผลการประเมิน
ดูงานหรือฝกงาน ตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน
 แมวาโรงเรียนไมสามารถและไมควรบังคับใหนักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตัวเองไมสนใจ
แตการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรนั้น เปน
ขอ มูลสาธารณะที่ทั้งผูปกครองและนักเรียนรับทราบกอนเขาศึ กษาในโรงเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนยังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเพื่อดําเนินการตามภารกิจการสรางอุปทานของ
นักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น การที่นักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาแลวเลือกเรียนทางดานที่ไมเกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
การจํากัดโอกาสของผูที่ตองการศึกษาทางดานดังกลาวและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยในอนาคต
 แมวาผูปกครองและนักเรียนจํานวนมากยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนควรมี
บทบาทเชิงรุกในการสรางความเขาใจใหแกผูปกครอง และสรางบรรยากาศใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการศึกษาทางดานดังกลาว
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
6.2 รอยละของ
นักเรียนที่ศึกษาตอ นุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 42 คน จากจํานวนนักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนทั้งหมด 235 คน คิดเปนรอยละ 18
ทางดาน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
วิทยาศาสตร
มาตรการและสิ่ ง จู ง ใจให นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค า ในการศึ ก ษาต อ และประกอบอาชี พ เป น นั ก วิ จั ย
พื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมเพียงพอ ในขณะที่นักเรียนและผูปกครอง
ขาดความมั่ น ใจในความก า วหนา และความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ เป น นัก วิ จัย ทางด า น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
 แมวาการผลิตนักเรียนใหศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐานไมใชภารกิจ
หลักของโรงเรียน แตปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางดานนี้ ดังนั้น โรงเรียนควร
พั ฒ นาแนวทางที่ ชั ด เจนและเป น รู ป ธรรมในการส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต อ ทางด า น
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
 โรงเรียนรับผิดชอบทางดานการสรางอุปทาน ในขณะที่อุปสรรคสําคัญคืออุปสงคของนักวิจัยใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจอยูนอกเหนือการควบคุมของโรงเรียน อยางไรก็ตาม โรงเรียนควรมีบทบาท
สําคัญในการเปนตัวกลางในการสรางโครงขายของผูที่มีอาชีพเปนนักวิจัย เชน อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย นักวิจัยประจําตามศูนยวิจัย นักวิจัยประจําบริษัทเอกชน ฯลฯ
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
7. รอยละของนักเรียนเกา  ผลการดํ าเนิ น งานอยู ที่ ร ะดั บ คะแนน 5.0000 โดยผลการเรี ย นสะสมของนั ก เรี ย นเก า ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา 3.50 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 46.57 แยก
ของโรงเรียนที่มีผล
เปนรุน 11 รอยละ 44.89 รุน 12 รอยละ 45.76 และรุน 13 รอยละ 42.20
การเรียนสะสมใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  เงื่อนไขในการประเมินผลตัวชี้วัดนี้คือ ฐานขอมูลตองครอบคลุมอยางนอยรอยละ 60 ของนักเรียน
และจุฬาลงกรณ
เกาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งสอง ซึ่งโรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลของนักเรียนเกาไดครบ
มหาวิทยาลัยมากกวา
ทุ ก คน เนื่ อ งจากโรงเรี ย นได ประสานงานกั บสํ านั กประมวลผลของมหาวิ ทยาลั ย มหิ ดลและ
3.50 ขึ้นไป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อขอขอมูลผลการเรียน และไดรับความรวมมือจากสํานักประมวลผลของ
มหาวิทยาลัยทั้งสองในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนเกาของโรงเรียนเปนอยางดี
 ขอมูลดานผลการเรียนและผลงานเดนของนักเรียนเกาควรขยายใหครอบคลุมถึงนักเรียนที่ศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยแหงอื่นๆ รวมทั้งในตางประเทศ อยางไรก็ตาม กรณีที่ใหนั กเรียนรายงานผล
การศึกษาตามความสมัครใจอาจสงผลใหขอมูลมีอคติได เนื่องจากนักเรียนที่มีผลการเรียนไมดีอาจ
ไมตองการรายงาน
 เนื่องจากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรุนแรกกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
โรงเรียนจึงควรวางแผนเพื่อติดตามการศึกษาตอของนักเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมทั้งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยดวย
8. ผลสําเร็จของ
การใหบริการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหแก
โรงเรียน/หนวยงาน
อื่น
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
8.1 รอยละของ
การตอบกลับแบบ โรงเรีย นมหิดลวิทยานุส รณจํ านวน 3,851 คน และโรงเรียนไดการตอบกลั บแบบสํารวจจาก
จํานวนผูมาศึกษาดูงานทั้งสิ้น 3,369 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.48
สํารวจจากจํานวน
ผูมาศึกษาดูงาน  โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ (องค ก ารมหาชน) สามารถดํ า เนิ น การได สู ง กว า เป า หมายมาก
ทั้งหมด
เนื่องจากโรงเรียนไดใหนโยบายกับทุกสาขา ทุกฝาย และในทุกกิจกรรมวาการใหบริการเผยแพร
องคความรูตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการกับผูมาศึกษาดูงานเปนภารกิจและบทบาทที่สําคัญของ
โรงเรี ย น นอกจากนี้ โ รงเรี ย นได ม อบหมายให ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ แ ละประชาสั ม พั น ธ เป น
ผูประสานงานในการเผยแพรองคความรูและใหบริการแกผูมาขอศึกษาดูงาน ซึ่งการกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบโดยตรงสงผลใหโรงเรียนสามารถรวบรวมแบบสํารวจไดมาก
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 แมวาการใหบริการทางการศึกษาจะไมใชภารกิจหลักของโรงเรียน แตเนื่องจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของประเทศไทย ดังนั้น ภารกิจดังกลาวยังมีความจํา
เปนอยู อยางไรก็ตาม หากจํานวนผูมาศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้นทุกปโดยไมมีการจํากัด อาจสงผล
กระทบตอภารกิจหลักของโรงเรียนได ดังนั้น โรงเรียนควรกําหนดเพดานสูงสุดของจํานวนผูมา
ศึกษาดูงานในแตละปหรือในแตละชวงเวลาเพื่อไมใหจํานวนผูมาศึกษาดูงานหนาแนนเฉพาะใน
ชวงเวลาหนึ่งๆ
8.2 รอยละของผูมา  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโรงเรียนไดการตอบกลับแบบสํารวจจากจํานวน
ผูมาศึกษาดูงานจํานวน 3,369 ฉบับ และผูมาศึกษาดูงานมีความเห็นวาสามารถนําผลจากการศึกษา
ศึกษาดูงานและมี
ดูงานไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปน
ความเห็นวา
รอยละ 90
สามารถนําผลจาก
การศึกษาดูงานไป  ผูมาศึกษาดูงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 3,369 คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งประกอบ
ไปดวยความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน 10 ขอ เชน การติดตอประสานงาน การตอนรับ ขอมูลและ
ปรับปรุงและ
เอกสารที่ไดรับ การนําผลจากการศึกษาดูงานไปปรับปรุงและพัฒนางานได เปนตน โดยผูที่ตอบ
พัฒนางานของ
ตนเองไดอยางเปน แบบสอบถามในข อ การนําผลจากการศึก ษาดู งานไปปรับ ปรุงและพั ฒนางานได แบ งไดเป น
อัตราสวนที่เห็นดวยมากที่สุดคือ รอยละ 48.3 เห็นดวยมาก รอยละ 41.7 เห็นดวยปานกลาง รอยละ
รูปธรรม
9.2 เห็นดวยนอย รอยละ 0.8 และเห็นดวยนอยที่สุด รอยละ 0.1 โดยโรงเรียนนับรวมเฉพาะเห็น
ดวยที่มากที่สุดและเห็นดวยมากรวมกันได รอยละ 90
คุณภาพการใหบริการ
; 4.5000-5.0000

9. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 จากการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา
ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงเรียน ไดรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจคิด
เปนรอยละ 87.96 และสามารถแบงเปนดานตางๆ ดังนี้
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
งานบริการ
1.
2.
3.
4.

น้ําหนัก

จํานวน
ตัวอยาง
31
30
22

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
12.50%
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
12.50%
ความพึงพอใจตอการสอนของครูผูสอนของโรงเรียน
12.50%
ความพึงพอใจตอคุณภาพและปริมาณของสื่อ หนังสือ อุปกรณ และ
12.50%
30
ครุภัณฑการเรียนการสอนของโรงเรียน
5. ความพึงพอใจตอการวัดและประเมินผลการเรียน
12.50%
23
6. ความพึงพอใจตอกิจกรรมและบริการทางวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น
12.50%
28
เพื่อสงเสริมตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
7. ความพึงพอใจตอสิง่ อํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน
25.00%
32
ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

รอยละ
85.67
87.40
92.00
87.33
89.91
86.43
87.48
87.96

 ดานการใหบริการในดานการจัดการเรียนการสอน จุดเดนคือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
การใชสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ในขณะที่จุดดอยคือปริมาณงานและแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมายที่อาจมีมากเกินไป
 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จุดเดนคือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมรวมทั้ง
กิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬา ในขณะที่จุดดอยคือกิจกรรมอานหนังสือจากรายการที่
โรงเรียนกําหนด
 ดานการสอนของครู จุดเดนคือครูที่มีความรูในวิชาที่สอนเปนอยางดีและการที่ครูเปดโอกาสให
นักเรียนซักถามและรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน ในดานคุณภาพและปริมาณของสื่อหนังสือ
อุปกรณ และครุภัณฑ จุดเดนคือระบบ ICT ของโรงเรียน ในขณะที่จุดดอยคือความพอเพียงและ
ความหลากหลายของหนังสือและสื่อในศูนยวิทยบริการ
 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน จุดเดนคือความยุติธรรมในการตรวจใหคะแนนและขอสอบ
ที่ใหน้ําหนักของแบบอัตนัยมากกวาแบบปรนัย
 ดานกิจกรรมและบริการทางวิชาการ จุดเดนคือกิจกรรมของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.) ในขณะที่จุดดอยคือกิจกรรมคลินิกวิชาการ
 ดานสิ่งอํา นวยความสะดวก จุดเดนคื อ ศูนยวิท ยบริการ หอ งปฏิบั ติการ และหอ งเรียนทั่ วไป
ในขณะที่จุดดอยคือหองน้ําและหองสุขา โรงอาหารและบริการของรานอาหาร รวมทั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ควรปรับปรุงการบริการตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ งานและกิจกรรมจํานวน
มากอาจสงผลใหนักเรียนบริหารเวลาไดลําบากและเหนื่อยลากับการเรีย น ในส วนของศู นย
วิ ท ยบริ ก ารนั้ น ควรมี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณและความหลากหลายของหนั ง สื อ และสํ า หรั บ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนโดยทั่วไป โรงเรียนควรแกไขปญหาเกี่ยวกับความสะอาดของ
หองน้ํา การระบายอากาศในศูนยกีฬา และระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัย
10. รอยละของจํานวนครู  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยรวมทั้ง 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550) มีครูที่ไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพในการ
ที่ไดรับขอมูล
จัดการเรียนการสอนในระดับคะแนน 4.5 ขึ้นไป จํานวน 58 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 64 คน หรือคิด
ยอนกลับจากนักเรียน
เปนรอยละ 90.63
เกี่ยวกับคุณภาพของ
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยใน
การสอนในระดับ
แตละภาคเรียน นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของครู ประกอบดวย
คะแนน 4.5 ขึ้นไป
คุณลักษณะ 4 ดานไดแก ดานความรู ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานสื่อและงานที่มอบหมาย
จากคะแนน 5 ระดับ
และดานความเปนครู นอกจากนี้ นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของโรงเรียน ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา และทันเวลา
 ขอมูลที่รวบรวมไดเนนในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มากกวาดานความเขมขนของ
เนื้อหาวิชา การประเมินผลครูโดยใชตัวชี้วัดนี้ประกอบการพิจารณาผลงานครู จึงตองระมัดระวัง
การนําผลประเมินไปใชดวย
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.7900 โดยสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตองบบุคลากรที่
11. คาใชจายดาน
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน 66,868,147.49 บาท : 71,741,200.00
บุคลากรตอ
บาท หรือเทากับ 0.9321
งบบุคลากรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนิ นการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ อีกทั้งผูปกครองที่มีจิต
โรงเรียน
ศรัทธาและหนวยงานอื่นๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนในระดับหนึ่งดวย
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน
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ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 การประเมินผลโดยอาศัยตัวชี้วัดนี้ ตองอาศัยความระมัดระวังเนื่องจากจํานวนและคุณภาพของ
บุคลากรเปนองคประกอบสําคัญของโรงเรียนในการใหการศึกษาแกนักเรียน เชนหากโรงเรียน
พยายามลดคาใชจายดานบุคลากรโดยลดจํานวนและคุณภาพลง อาจสงผลทางลบตอโรงเรียนได
หากมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด นี้ ใ นอนาคต ควรเน น ที่ ก ารรั ก ษาระดั บ ที่ เ หมาะสม ในขณะที่ ห าก
คาใชจายจริงแตกตาง (มากกวาหรือนอยกวา) จากงบบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบ คะแนนอาจ
ถูกปรับใหลดลงตามความแตกตางที่เพิ่มขึ้น
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตองบ
12. คาใชจายใน
ดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน 84,090,201.85 บาท :
การดําเนินงานตอ
งบดําเนินงานที่ไดรับ
121,023,700.00 บาท หรือเทากับ 0.69
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนิ นการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
ความเห็นชอบจาก
งบประมาณของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ อีกทั้งผูปกครองที่มีจิต
คณะกรรมการบริหาร
ศรัทธาและหนวยงานอื่นๆ ไดบริจาคเงินสงเสริมการดําเนินงานใหกับโรงเรียนในระดับหนึ่งดวย
โรงเรียน
นอกจากนี้ บุคลากรของโรงเรียนไดใหความรวมมืออยางดีในการดําเนินงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
 การประเมินผลโดยอาศัยตัวชี้วัดนี้ ตองอาศัยความระมัดระวัง โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากรัฐซึ่งสงผลใหไมมีการดําเนินการกิจกรรมหรื อโครงการตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณไว หรือกรณีที่โรงเรียนไมไดอาศัยเงินจากงบประมาณ แตสามารถหาแหลงทุนอื่น
สําหรับดําเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยเฉพาะได
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
; 4.5000-5.0000

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

13. ระดับคุณภาพ
 ผลการดําเนินงานอยูในระดับคะแนน 4.6104 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ
การกํากับดูแลกิจการ
ได แ ก 1) บทบาทของคณะกรรมการองค ก ารมหาชน 2) รายงานทางการเงิ น 3) การเป ด เผย
สารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลไดดังนี้
 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสวนรวมอยางสูงในการกําหนดและใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน 4 ป (ป 2549-2552) และกรอบวงเงิน งบประมาณประจําปงบฯ 2550 โดยได
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย หลังจากนั้น ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญทุกดาน ทั้งดานการเงินและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการ ดานการ
จัดการเรียน การสอน และดานการใหบริการทางวิชาการตามพันธกิจของโรงเรียน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 ในปงบประมาณ 2550 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการ
แตละครั้ง มีกรรมการหรือผูแทนเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 80.52 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
นอกจากนี้ กอนการประชุมแตละครั้ง โรงเรียนไดจัดสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 8 วันกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาขอมูล
 หลังจากการปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2550 โรงเรียนไดสงงบการเงินใหคณะกรรมการกํากับ
การตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณา จากนั้ น จึ ง ส ง งบการเงิ น ที่ ไ ด ผ า น
การพิจารณาแลวใหแกผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตเพื่อรับรองงบการเงิน โดยใชระยะเวลา 51 วัน
หลังจากวันสิ้นงวดของปบัญชี
 ในสวนของการเปดเผยสารสนเทศนั้น โรงเรียนไดเผยแพร 1) รายงานประจําป 2549 2) คํารับรอง
การปฏิ บั ติ ง านป 2550 3) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านรอบ 12 เดื อ น ป 2550 4) ประวั ติ ข อง
กรรมการบริหารทุกทาน และ 5) ขาวประกาศจัดซื้อจัดจางที่เปนปจจุบัน บน Website ของ
โรงเรียน นอกจากนี้ ยังไดจัดพิมพและเผยแพรรายการที่ 1) 2) และ 3) ใหกับหนวยงานและบุคคล
ที่เกี่ย วของดวย อยางไรก็ตาม โรงเรียนควรแสดงผลการจัดซื้อ จัดจางตลอดทั้งปใหผูที่สนใจ
สามารถเรียกดู (download) ขอมูลไดบน Website ของโรงเรียน
 คณะกรรมการไดติ ด ตามความเพีย งพอของระบบงานที่ สํ าคั ญ ได แ ก การควบคุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได
แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการรั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะระบบและรายงานผลการติ ด ตามในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑที่ไดตกลง
กันไวลวงหนา โดยมีการกําหนดวาระอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 โรงเรียนควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในดานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและเรียก
ประชุมผูที่เกี่ยวของกรณีที่ปจจัยเสี่ยงใดๆ มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น สําหรับรายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงนั้น นอกเหนือจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงรวมทั้งระดับความนาจะเปนแลว ควรเพิ่ม
การวิเคราะหถึงผลกระทบรวมทั้งแนวทางรับมือหรือปองกันปจจัยเสี่ยงเหลานั้นดวย
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
14. ผลสําเร็จการพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนา
โรงเรียนกาวสู
มาตรฐานโลก
14.1 จํานวนผลงาน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนผลงานของครูที่ไดนําเสนอในที่ประชุม
วิชาการจํานวน 7 เรื่อง และมีผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ทางวิชาการของ
จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
ครูที่ไดรับ
การตีพิมพใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายโดยโรงเรียน
ไดจัดประชุมชี้แจงครูและเจาหนาที่ใหเห็นความสําคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ และได
วารสารวิชาการ
จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งสนับสนุนใหครูผลิตผลงานทางวิชาการ นอกจากนั้น ยังมีนโยบาย
และที่ไดเสนอ
ให ร างวั ล เป น แรงจู ง ใจแก ผู ที่ ผ ลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ โดยการให โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง านยั ง
ในที่ประชุม
ตางประเทศนอกเหนือจากการใชผลงานดังกลาวเพื่อการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบ
วิชาการใน
ของโรงเรียน
ระดับประเทศ
และระดับ
 การผลิตผลงานทางวิชาการของครูควรเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยโรงเรียนวิทยาศาสตรใน
นานาชาติที่จัด
ตา งประเทศมี ก ารสนั บ สนุน และกระตุน ให ค รูผ ลิต ผลงานทางวิช าการเช นกั น อย า งไรก็ต าม
โดยหนวยงาน
ในระยะแรก โรงเรียนอาจเริ่มตนดวยการใหครูนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมและตีพิมพ
ตางๆ
ผลงานในวารสารระดับประเทศ กอนการนําเสนอผลงานและตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติใน
อนาคตตอไป
 การกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการของครู อาจแยกเปนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับประเทศ การนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ การตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการระดับประเทศ และการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และควร
กําหนดเกณฑการใหคะแนนและน้ําหนักที่แตกตางกันตามความเหมาะสม
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีครูที่ใช e-learning ระดับกลางขึ้นไปในการ
14.2 รอยละของ
เรียนการสอนจํานวน 50 คน จากครูทั้งหมดของโรงเรียน 59 คน หรือคิดเปนรอยละ 84.74
จํานวนครูที่ใช
 โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ (องค ก ารมหาชน) สามารถดํ า เนิ น การได สู ง กว า เป า หมาย โดย
e-learning
นอกจากการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหมีความพอเพียง สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับกลางขึ้น
แลว ยังไดจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาใหครูและนักเรียนคนควาหาขอมูล สําหรับดานบุคลากร
ไปใน
นั้ น โรงเรี ย นได ดํ า เนิ น การจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการใช ICT
รวมทั้ ง กํ า หนด
การเรียน
การสอน
มาตรการจูงใจ เชน การประกวดและใหรางวัลครูที่มีผลงานการใช ICT ในการเรียนการสอนดีเดน
และกําหนดเกณฑที่ครูทุกคนตองใช ICT ในการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 ในปจจุบัน ครูมากกวารอยละ 80 ไดใช e-learning ประกอบการเรียนการสอนแลว ในการกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด นี้ ต อ ไปในอนาคต ควรเป น การรั ก ษาระดั บ มากกว า การเพิ่ ม ร อ ยละ เนื่ อ งจากการใช
e-learning ระดับกลางในการเรียนการสอน อาจไมเหมาะสมกับบางสาขาวิชา
15. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโรงเรียนไดดําเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอนคือ ได
วาจางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (สมศ.) เปนที่ป รึกษาจัดทํา
การจัดทํามาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใชมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกเปน
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณโดยใชโรงเรียน บรรทัดฐาน มีการลงนามในสัญญาวาจางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดสงรายงานความกาวหนา
ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2550 และเมื่ อ การจั ด ทํ า เสร็ จ สมบู ร ณ ได นํ า เสนอต อ คณะ
วิทยาศาสตรชั้นนํา
กรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม ครั้งที่ 52/6/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
ของโลกเปน
บรรทัดฐาน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีความชํานาญในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา เกณฑ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
 ขั้นตอนตอไปที่ทาทายคือ การเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกตามมาตรฐานที่ไดจัดทํา
ขึ้น ซึ่งขั้นตอนและเกณฑตางๆ ควรไดรับการกําหนดอยางคอยเปนคอยไป กลาวคือ โรงเรียนควร
กําหนดเปาหมายระยะสั้น กลาง และยาวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ซึ่งเปาหมายดังกลาวควร
เปนตัวชี้วัดในปตอๆ ไปดวยเพื่อใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาและปรับปรุงสูความเปนเลิศใน
ระดับมาตรฐานโลก
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
16. จํานวนโรงเรียนใน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีโรงเรียนในประเทศและตางประเทศที่ตกลง
รวมมือเปนเครือขายรวม 54 โรงเรียน โดยโรงเรียนในประเทศที่มีการดําเนินการตามขอตกลง
ประเทศและ
ร ว มมื อ เป น เครื อ ข า ยจํ า นวน 44 โรงเรี ย นได เ ชิ ญ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นเครื อ ข า ยมาร ว ม
ตางประเทศที่ตกลง
ประชุ ม สัม มนา ฟ ง บรรยายการจั ด การศึก ษาสํ าหรั บ ผู มี ค วามสามารถพิ เศษ ร ว มงานประชุ ม
รวมมือเปนเครือขาย
วิชาการการใชสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรูที่โรงเรียนมหิดล
กับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ สําหรับโรงเรียนเครือขายตางประเทศนั้น มี 10 โรงเรียน จาก 9 ประเทศ มีการรวมมือ
วิทยานุสรณ และมี
การดําเนินการตาม
โดยการสงนักเรียนและครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันประมาณ 2 สัปดาห
ขอตกลงความรวมมือ  โรงเรียนมีองคความรู งบประมาณ และทรัพยากรในระดับหนึ่งที่สามารถดําเนินการตามโครงการ
นี้ ไ ด ข อ จํ า กั ด คื อ โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ เ ป น โรงเรี ย นต น แบบสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อาจไมสามารถนําไปปรับใชกับโรงเรียน
ในเครือขายไดอยางเต็มที่ อีกทั้งคาใชจายในการเดินทางมาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณของครูจากโรงเรียนในเครือขาย อาจเปนภาระของโรงเรียนเครือขาย
ดวย
 ในอนาคต หากโรงเรียนที่เปนเครือขายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการทั้งจากโรงเรียนที่เปนเครือขายเดิมและใหม อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนได กรณีที่การเพิ่มจํานวนโรงเรียนเครือขายมีขอจํากัด ดังนั้นโรงเรียนควรจัดลําดับ
ใหความชวยเหลือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงเปนหลัก ในฐานะที่เปนโรงเรียน
ตนแบบทางดานนี้กอน
 การสรางเครือขายกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําในตางประเทศ ยังคงสามารถดําเนินการตอไปได
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรกับโรงเรียนเหลานั้น
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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