ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ดี
ปานกลาง
; ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

50%

4.7425

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

15%

5.0000

3.0000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

5%

4.5300

2.0000

30%

4.7271

100%

4.7659

มิติที่ 1

มิติที่ 3

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํา

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
อยูในเกณฑดีมาก โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 4.7659
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : ผลคะแนนเมื่อพิจารณาตามมิติ ปรากฎวาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณสามารถทํา
คะแนนไดอยูในเกณฑดีมากทุกมิติ โดยในมิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาเปาหมาย มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมากทั้ง 2 ตัวชี้วัด สําหรับมิติที่ 3 ซึ่งมีการวัดผลเพียง 1 ตัวชี้วัดนั้น มีผลคะแนนที่ไดต่ําที่สุดเมื่อเทียบ
กับมิติอื่นๆ แตยังคงมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดประชุมผูดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ
ในการใชแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ซึ่งสามารถทําใหการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความถูกตอง
ตรงกับรายละเอียดตัวชี้วัด โดยสามารถกรอกขอมูลที่จําเปนไดครบถวน สําหรับฐานขอมูล มีการจัดเก็บและบันทึกไว
ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผลขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ ขอมูลมีความนาเชื่อถือ
รูปแบบการจัดเลมรายงานมีความเรียบรอย สวยงาม และงายตอการคนหาขอมูลเพื่อประเมินผล
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูอํานวยการโรงเรียนใหความสําคัญ
ในการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยสอบถามประเด็นรายละเอียดในตัวชี้วัดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน นอกจากนั้นยังสนับสนุนและสรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
สามารถเขียนสรุปรายงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑการให
คะแนนของแตละตัวชี้วัด
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) (ตอ)
 อื่น ๆ : ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอระบบประเมินผล และมีการนําระบบประเมินผลไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ไดเปนอยางดี ครู และบุคลากรของโรงเรียน เห็นความสําคัญของการมีระบบประเมินผล รับรูและมีสวนรวม
ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมกัน
3. ขอเสนอแนะ
 เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรสําหรับประเทศไทย มีสถานะเปนองคการมหาชน
มาตั้งแตป พ.ศ. 2543 ซึ่งผลการดําเนินงานกวา 6 ปนั้น มีความคืบหนามาอยางตอเนื่อง ณ ปจจุบัน มีนักเรียนจบการศึกษา
และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวน 2 รุนดวยกัน สําหรับผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ
สามารถสะทอนใหเห็นไดจากผลประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ในปตอไปโรงเรียนควรมุงเนนการประเมินผลความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรสําหรับประเทศไทย
และหากเปนไปไดควรจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะหเปรียบเทียบกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก
และอาจกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนผลสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยประเมินผลให
ครอบคลุมในดานกระบวนการ และวิธีการสรรหา คัดเลือกนักเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการ
พัฒนากิจกรรมผูเรียน ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดานการบริหารจัดการองคกร ดานงบประมาณ
และคาใชจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาและการสรรหาบุคลากรครู ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการเปนผู
ถายทอดเนื้อหาวิชา โรงเรียนควรไดรับการพัฒนาตอเนื่อง และใชเปนตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรของประเทศ
เพื่อขยายผลใหเกิดมีโรงเรียนในแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ใหสามารถผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศไดอยางตอเนื่องตอไป
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 50)
1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการทดลอง
ระดับ
นํารองสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2 คะแนนเฉลี่ยของการสอบวัดคุณลักษณะและความสามารถ
2.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ)
2.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัดทางการเรียน (SAT)
3 ผลสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม
4 จํานวนนักเรียนที่ปนผูแทนประเทศไทยเขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ
5 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาตอตางประเทศตั้งแต
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรพื้นฐาน
7 ระดับความสําเร็จของการติดตามคุณภาพของนักเรียนที่
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
8 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอคนตอปของครูที่ไดรับการฝกอบรม
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

50
6

4.7425
1

2

3

4

5

5

118.00 120.00 122.00 124.00 126.00 124.68
65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 67.96
1
2
3
4
5
5

5.0000

0.3000

4.1500
4.3400
3.9600
5.0000

0.1302
0.1188
0.6000

คะแนน
คะแนน
ระดับ

3
3
12

คน

5

0

1

2

3

4

4

5.0000

0.2500

คน

5

3

6

9

12

15

22

5.0000

0.2500

รอยละ

5

21.89

3.4450

0.1723

ระดับ

5

5

5.0000

0.2500

ชั่วโมง
เฉลี่ยตอ
คนตอป

3

33.00 34.00 35.00 36.00 37.00

38.88

5.0000

0.1500

3

13.00 16.00 19.00 22.00 25.00

77.58

5.0000

0.1500

9 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอคนตอปของครูที่ไดรับการฝกอบรม
ชั่วโมง
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ยตอ
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
คนตอป
คณิตศาสตร
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 15)
10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอสิ่ง
รอยละ
อํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน
11 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียน
รอยละ
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 5)
12 คาใชจายผันแปรตอรายไดของโรงเรียน
บาท/บาท
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เกณฑการใหคะแนน

17.00 19.00 21.00 23.00 25.00
1

2

3

4

5

15

5.0000

7

45.00 55.00 65.00 75.00 85.00

95.21

5.0000

0.3500

8

45.00 55.00 65.00 75.00 85.00

97.36

5.0000

0.4000

0.75

4.5300
4.5300

0.2265

5
5

0.82

0.80

0.78

0.76

0.74
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 30)
13 รอยละของครูที่ใช E-Learning ในการจัดการเรียนการสอน
14 ระดับความสําเร็จในการติดตั้งหองปฏิบัติดาราศาสตร 3 มิติ

หนวยวัด

รอยละ
ระดับ

น้ําหนัก
(รอยละ)
30
5
5

เกณฑการใหคะแนน
1

2

4

5

50.00 55.00 60.00 65.00 70.00
ไมสําเร็จ

-

15 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบ E-library

16 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ให
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
17 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ

3

ผลการดําเนินงาน

เปด
มีผูเขา มีผูเขา
ใหบริการ
ชม720 ชม1,000
ไดในป
คน
คน
48
เปด
มีผูใช มีผูใช
ใหบริการ
บริการ บริการ
ไดในป
รอยละ 50 รอยละ 90
48

ระดับ

5

ไมสําเร็จ

-

ระดับ

5

1

-

3

-

5

ระดับ
น้ําหนักรวม

10
100

1

2

3

4

5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

90.57

4.7271
5.0000

0.2500

มีผูเขาชม
2,693 คน

5.0000

0.2500

มีผูใช
บริการ
รอยละ
93.94

5.0000

0.2500

5

5.0000

0.2500

4.18 4.1814
คาคะแนนที่ได

0.4181
4.7659

ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549
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สรุปผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
1. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยดําเนินการไดครบถวนทั้ง 5
ขั้นตอนตามที่กําหนด และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได
การดําเนินงานตาม
 โรงเรีย นมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่อ งจาก
โครงการทดลอง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนเปนอยางดี อีกทั้งเครือขาย
นํารองสรรหาผูมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหความรวมมือทําหนาที่เปนศูนยของโครงการนั้นมีความ
ความสามารถพิเศษ
พรอมตอการดําเนินงานของโครงการในระยะยาว เพราะมีทรัพยากรทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตร
สูง ตลอดจนอุปกรณตางๆ อยางเพียงพอในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถสูงมากเหลานี้ ให
และคณิตศาสตร
ไดรับการพั ฒนาอยางเต็มศักยภาพ และเปนตัวปอนที่ดีสําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับ
ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายตอไป
ตอนตน
 โครงการทดลองนํารองฯ โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 3 ป ดังนั้นในอนาคตหากมี
การขยายผล ถายโอนใหหนวยงานอื่นจัดทํา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณควรสรุปแนวทางที่ชัดเจน
ของกระบวนการและวิธีการถายโอนและขยายผล พรอมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานใน
ระยะตอไป นอกจากนี้ควรทําหนาที่ติดตามประเมินผลความสําเร็จตามจุดมุงหมายของโครงการ
ทดลองนํารองนี้ดวย
2. คะแนนเฉลี่ยของการ
สอบวัดคุณลักษณะ
และความสามารถ
2.1 คะแนนเฉลี่ยของ  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ระดับคะแนน 4.3400 โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก
240 คน มีคะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา (IQ) อยูที่ 124.68 คะแนน
เชาวนปญญา (IQ)
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดจัดประชุมระดมความคิดระหวางนักจิตวิทยาและกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน เพื่อเลือกแบบ
วั ด เชาน ป ญ ญาและกํ า หนดเกณฑ ขั้ น ต่ํ า ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห ใ ช แ บบสอบวั ด เชาวน ป ญ ญา
Advanced Progressive Matrices (APM) และนักเรียนตองมีระดับสติปญญาอยูในกลุมฉลาดขึ้นไป
(IQ ตั้งแต 110 ขึ้นไป) เทานั้นที่จะไดรับพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อใหไดนักเรียนที่มีศักยภาพ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงเรียน และใชเกณฑปกติ (norm) ของตางประเทศในการแปลผล
คะแนนการสอบครั้งนี้ เนื่องจากยังไมมีเกณฑปกติ (norm) ของประเทศไทย สําหรับผลคะแนน
เชาวนปญญาสูงสุดคือ 140.15 คะแนน เชาวนปญญาต่ําสุดคือ 112.75 คะแนน เชาวนปญญาเฉลี่ย
คือ 124.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.72
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2.2 คะแนนเฉลี่ยของ 
ความถนัดทางการ

เรียน (SAT)



3. ผลสําเร็จในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม




สรุปผลการประเมิน
เนื่องจากโรงเรียนเลือกใชเครื่องมือที่นําเขาจากตางประเทศ และใชเกณฑปกติ (norm) ที่จัดทําขึ้น
สําหรับนักเรียนในประเทศตะวันตก ซึ่งผลการวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนสูงกวาการเทียบเกณฑ
ปกติ (norm) ที่จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะสําหรับนักเรียนไทย ในอนาคตโรงเรียนควรรวมมือกับ
นั ก วิ ช าการ นั ก จิ ต วิ ท ยาเฉพาะด า นเพื่ อ เร ง ศึ ก ษา และสรรหาเครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงกั บ
วัตถุประสงคของโรงเรี ยน และเหมาะสมกับ นักเรีย นไทย ทั้งนี้ห ากเปนความรวมมือระหวาง
โรงเรีย น นั กวิ ชาการ และนักจิตวิทยาที่ไดรับ การรับรอง จะทําใหมีค วามเป นกลางและเปนที่
ยอมรับมากกวาการสรางนักวิชาการเฉพาะดานนี้ของโรงเรียนเอง
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ระดับคะแนน 3.9600 โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการคัดเลือก
240 คน มีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน T อยูที่ 67.96 คะแนน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยโรงเรียนได
จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด ระหว า งนั ก จิ ต วิ ท ยาและกรรมการคั ด เลื อ กของโรงเรี ย น เพื่ อ เลื อ ก
เครื่องมือวัดความถนัดทางการเรียนและกําหนดเกณฑขั้นต่ํา ซึ่งที่ประชุมมีมติใหใชการสอบในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน T และนักเรียนตอ งไดค ะแนนตั้งแต 60 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับเกณฑปกติ
(norm) ของประเทศจึงจะไดรับการพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนไดรับความรวมมือเปนอยางดี จาก
สํานักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ประสบการณในการพัฒนาเครื่องมือความถนัดทางการเรียนมาเปนเวลานาน รวมทั้งมีการจัดทํา
และปรับปรุงเกณฑปกติ (norm) ของนักเรียนไทยขึ้นเปนการเฉพาะ สงผลใหผลคะแนนที่ไดมี
ความเชื่อถือไดสูง สําหรับผลคะแนนมาตรฐาน T สูงสุดคือ 75.25 คะแนน มาตรฐาน T ต่ําสุดคือ
60.00 คะแนน มาตรฐาน T เฉลี่ยคือ 67.96 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.47
เนื่องจากการสอบวัดความถนัดในการเรียนยังใชเกณฑปกติสําหรับนักเรียนกลุมใหญทุกระดับ
ความสามารถ ยังขาดการพัฒนาเครื่องมือและเกณฑปกติ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ขึ้นเปนการเฉพาะ ในอนาคตโรงเรียนควรจัดทําแผนศึกษา และพัฒนาเครื่องมือและเกณฑปกติ
สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยดําเนินการไดครบถวนทั้ง 5
ขั้นตอนตามที่กําหนด และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับ
งบประมาณสนับสนุนในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางเพียงพอ ไดรับความอนุเคราะห
และความร ว มมื อ จากคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษา และหนวยงานการศึกษาตางๆ ตลอดจนนักเรียนเกา นักเรียนปจจุบัน ครู อาจารย
และผูปกครองไดใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอยางละเอียดเพื่อใชในการพัฒนา ปรับปรุง
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4. จํานวนนักเรียนที่เปน 
ผูแทนประเทศไทย

เขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ



สรุปผลการประเมิน
หลักสูตร นอกจากนี้ยังไดคนควาหาหลักสูตร การเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนํา
ของโลก นํามาเปนขอมูลเทียบเคียงดวย สงผลใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหม ไดทันใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่รับเขามาใหมในเดือนพฤษภาคม 2548 โดยหลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุส รณ พ.ศ. 2548 มีลักษณะสําคัญที่แตกตางจากหลักสูตร พ.ศ. 2545 คือ การลด
หนวยกิตการเรียนวิชาพื้นฐานลง และเพิ่มหนวยกิตการเรียนรายวิชาเพิ่มหรือวิชาเลือกใหมากขึ้น
เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง มีความเฉพาะกับผูเรียน (Customized
Curriculum) โดยรายวิชาเพิ่มนี้เนนการใช ICT ในการเรียนการสอน เนนใหนักเรียนคนควาดวย
ตนเองจากสื่อตางๆ หรือเรียนรูจากเพื่อนในกลุมเปนกลุมยอยมากขึ้น
เนื่ อ งจากเป น หลั ก สู ต รที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นเลื อ กรายวิ ช าได ต ามถนั ด โรงเรี ย นควรพั ฒ นา
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
ที่มีพื้นฐานแตกตางกัน รวมทั้งควรใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่โรงเรียนจัดเตรียมไวให
เต็มที่ เชน ใช e-Learning สอนเสริมเพิ่มเติมกับบางเรื่อง บางวิชาที่เนื้อหามีความซับซอน เปนตน
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนที่ปนผูแทนประเทศ
ไทย เขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 4 คน
โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ (องค ก ารมหาชน) สามารถดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมาย
โดยประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก เรี ย นทราบถึ ง ความเป น มา ประโยชน ที่ ไ ด รั บ และวิ ธี ก ารเข า ร ว ม
โครงการโอลิมปกวิชาการ สําหรับการดูแลนักเรียนของโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกนั้นไดรับความ
อนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัย ตางๆ ในการชวยเพิ่มพู นความรู และประสบการณใหกับ
นักเรียน และนักเรียนทุกคนพักอยูในหอพักภายในโรงเรียน จึงสะดวกในการจัดอบรม โดยไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา
โครงการโอลิมปกวิชาการ มีกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่โปรงใส เชื่อถือไดสูง เนื่องจากผาน
ขั้นตอนการรับสมัคร การสอบ การเขาคายจากความรวมมือของหลายหนวยงานทั้งโครงการมูลนิธิ
สงเสริม โอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) และ โครงการโอลิมปกวิชาการ
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ดั งนั้นฐานขอ มูลสําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ จึงเปนการใชขอ มูลจากหนวยงานกลางมาประเมิ นผล ซึ่งถือว าไดมาตรฐานมีความ
นาเชื่อถือ และสามารถนํามาเปรียบเทียบผลงานไดปตอป
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 ผลการดํา เนิ น งานอยู ใ นเกณฑดี ม าก หรื อ ที่ ร ะดั บ คะแนน 5.0000 โดยมีนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
5. จํานวนนักเรียน
ทุนการศึกษาตอตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 22 คน
ที่ไดรับทุนการศึกษา
ตอตางประเทศตั้งแต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนสมัครเพื่อรับการคัดเลือกรับทุนไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ระดับปริญญาตรี
ในตางประเทศ นอกจากชวยประสานงานใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ และการ
ขึ้นไป
สมัครสอบชิงทุนแลว โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมการศึกษาตอตางประเทศดวย
เช น จั ด บรรยายแนะแนวการศึ ก ษาต อ ต า งประเทศในเรื่ อ งทุ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือ น และทุ นตอ ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ญี่ปุน และสหรัฐ อเมริกา ใหแ ก
นักเรียนโดยหนวยงานตาง ๆ และศิษยเกาของโรงเรียน จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ TOEFL และ
SAT จัดมุมสนเทศ เพื่อใหความรูในการศึกษาตอตางประเทศแกนักเรียน เปนตน
 ในปต อ ไป โรงเรีย นควรจัด ทํา ศูน ยข อ มู ลการศึก ษาตอ ตา งประเทศเพื่อ เตรี ย มความพรอ มแก
นักเรียน โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศไวใหบริการในฐานขอมูลเดียวกัน
และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ ขอมูลที่แสดงนั้นควรครอบคลุมรายละเอียดหลักสูตร
คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก ขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก การเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ
ขอมูลสถาบันสอนภาษา ขอมูลการใชชีวิตในตางแดน วัฒนธรรมและความเปนอยูในประเทศนั้น
ขอมูลสถานทูตไทยในประเทศตางๆ ขอมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางและการขอวีซา เปนตน
6. รอยละของนักเรียนที่  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑปานกลาง หรือที่ระดับคะแนน 3.4450 โดยมีรอยละของนักเรียนที่
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรพื้นฐานอยูที่รอยละ 21.89 จากนักเรียนที่จบ
ศึกษาตอระดับอุดม
ศึกษาดานวิทยาศาสตร การศึกษาในปการศึกษา 2548 จํานวน 233 คน
คณิตศาสตรพื้นฐาน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยโรงเรียนได
จัดกิจกรรมหลากหลายใหนักเรียนไดเห็นความทาทาย คุณคา ความสําคัญ และความกาวหนาของ
การประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การจัดใหฟง
บรรยายและสนทนากับนักวิจัย ผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ การไปศึกษาดู
งานตามศูนยวิจัยจางๆ ของนักวิจัยชั้นนําของประเทศ เปนตน
 ควรจัดใหมีการวัดผลอยางตอเนื่องทุกๆ ป โดยอาจจะจําแนกสาขาวิชาที่นักเรียนเขาศึกษาตอดวย
เชน สาขาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร และรวบรวมขอมูลสถิติรายป ขอมูล
ผลงานของนักเรียนมาวิเคราะห ศึกษาหรือวิจัย เพื่อใชเปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

1-8

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
7. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงาน อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยดําเนินการไดครบถวน
ทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่กําหนด และมีเอกสารหลักฐานอา งอิงถึงการดํ าเนิน การครบถวน ชั ดเจน
การติดตามคุณภาพ
ของนักเรียนที่ศึกษา
เชือ่ ถือได
ตอในสถาบันอุดม
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยจัดใหมีการ
ศึกษาทั้งในประเทศ
ประชุมจากผูแทนที่เกี่ยวของเพื่อระดมความคิดในการจัดทําโครงการติดตามคุณภาพของนักเรียน
และตางประเทศ
ที่ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งโครงการนี้ไดเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และไดรับความเห็นชอบแลว โรงเรียนจึงไดตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ
สรางและออกแบบฟอรมในการเก็บขอมูลติดตามคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาตอฯ ทั้งผลการเรียน
ผลงานเดน ความกาวหนาและขอมูลอื่นๆ จากนักเรียนเกา โดยกําหนดแนวทางรวบรวมขอมูล
ทั้งในระบบออนไลนและระบบออฟไลน โดยเริ่มดําเนินการกับนักเรียนเกาจากสถาบันอุดมศึกษา
5 แห ง ที่ มี นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ เ ข า ศึ ก ษามากที่ สุ ด ได แ ก จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร สํ าหรับ ระบบออนไลน นั กเรีย นเกา สามารถลงทะเบี ยนเพื่ อ สรา ง
Username และ Password เพื่อกรอกขอมูลสวนตัวผานเว็บไซตในหนางานใหการปรึกษาและ
กิจการนักเรียนเกา (http://alumni.mwit.ac.th/)
 มีขอสังเกตวา ฐานขอมูลนักเรียนเกาของโรงเรียนที่ไปศึกษาตอในตางประเทศยังไมเปนปจจุบัน
ดังนั้น ในปตอไปควรเรงหาวิธีการ หรือสรางชองทางเพิ่มเติม ในการนําขอมูลจากนักเรียนเกา
บางสวนที่ขาดการติดตอกับโรงเรียนไปแลว มาเพิ่มเติมในฐานขอมูลนักเรียนเกาใหสมบูรณมาก
ที่สุด
8. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอคน
ตอคนตอปของครู
ตอปของครูที่ไดรับการฝกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยูที่
38.88 ชั่วโมงเฉลี่ยตอคนตอป โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
ที่ไดรับการฝกอบรม
ดานการใชเทคโนโลยี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น จัดใหมีการ
สารสนเทศในการ
อบรมพัฒนาบุคลากร โดยแบงความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
จัดการเรียนการสอน
เปน 5 ระดับ พรอมกําหนดนิยามของแตละระดับ จากนั้นเริ่มประเมินความสามารถพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนเขาอบรม จัดอบรมบุคลากรใหมีความสามารถในระดับ
ที่สูงกวา พื้น ฐานที่มีอ ยู ประเมิน ความสามารถหลังการอบรม และสง เสริม และจูงใจใหค รู ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการทํางาน โดยจัด
ประกวดและใหรางวัลผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดีเดน เพื่อสรางแรงจูงใจดวย
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9. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตอคน
ตอปของครูที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ตอคนตอปของครู
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูที่ 77.58 ชั่วโมงเฉลี่ยตอคนตอป โดยมี
ที่ไดรับการฝกอบรม
เอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
เกี่ยวกับการพัฒนา
สื่อ หลักสูตร และ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
ไดจัดประชุมระดมความคิด และสํารวจความตองการของสาขาวิชา จัดทําโครงการประกอบดวย
สําหรับผูมี
วัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา ระยะเวลา วิทยากรผูใหการฝกอบรม รายละเอียดงบประมาณ
ความสามารถพิเศษ
และเสนอโรงเรียนเพื่อ พิจารณาใหความเห็นชอบ จั ดประชุมตามที่ ไดกําหนดไวในโครงการ
ดานวิทยาศาสตรและ นอกจากนี้ โ รงเรี ย นยั ง เป ด โอกาสให ค รู แ ต ล ะคน ในแต ล ะสาขาวิ ช า ติ ด ตามค น หากิ จ กรรม
คณิตศาสตร
ทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยหากเห็นวามีความ
เหมาะสม อยูในวิสัยที่โรงเรียนสนับสนุนได และเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
ของตน ใหครูทําบันทึกขอความเห็นชอบจากโรงเรียน สงบุคลากรไปเขารับการพัฒนาในกิจกรรม
ดังกลาวไดเชนกัน
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแบงปนความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหแกบุคลากรครูทานอื่นๆ ใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือตางสาขาวิชาตามความเหมาะสมของเรื่อง โดยใหบุคลากรที่ไดรับคัดเลือก
ไปพัฒนานั้นเปนผูถายทอด ซึ่งรูปแบบของการถายทอด อาจเปนการจัดประชุมภายใน หรือจัดทํา
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ไดรับจากการไปอบรม พรอมแนบเอกสารที่ไดจากการอบรมลงในเว็บไซต
หรืออินทราเน็ต เพื่อใหบุคลากรครูที่สนใจสามารถดาวนโหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได หรือจัดทําศูนย
รวบรวมความรูในดานนี้เปนการเฉพาะ ซึ่งบุคลากรครูรุนตอๆ ไปจะใชประโยชนเพื่อการคนควา
ทําวิจัยในอนาคตไดอีกดวย
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
; ดีมาก
• คุณภาพการใหบริการ
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรอยละของระดับความ
10. รอยละของระดับ
พึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนอยูที่รอยละ 95.21
ความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสียที่มี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ไดกําหนดประเด็นที่จะประเมินความพึงพอใจของผู
ตอสิ่งอํานวยความ
มีสวนไดเสียที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนไว 20 ประเด็น กําหนดกลุมเปาหมาย
สะดวกภายใน
เปน 3 กลุม ไดแ ก 1)นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 701 คน 2)ผูปกครองนักเรีย นชั้น
โรงเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 701 คน 3) ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนจํานวน 153 คน พัฒนา
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
เครื่องมือการประเมินในลักษณะของแบบสอบถามโดยใชมาตรประเมิน 5 ระดับคะแนน และมี
ส ว นที่ เ ป น คํ า ถามปลายเป ด ให ผู ต อบเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ด ว ย โรงเรี ย นดํ า เนิ น การส ง
แบบสอบถามตรงเปนรายบุคคลกับนักเรียน ครูและเจาหนาที่ และสําหรับผูปกครอง ใชวิธีการ
จัดสงทางไปรษณียไปที่บานและใหสงกลับมายังโรงเรียน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจาก
ได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ และภาคเอกชน สมาคมผู ป กครองและครู และ
ผูปกครอง ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน รวมทั้งการดําเนินงานของทุกสาขาวิชา
ทุกฝาย และบุคลากร รวมมือกันจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆ ไดเปนอยางดี
 โรงเรียนควรกําหนดแนวทาง มาตรการ ดูแล บํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกใหอยูในสภาพ
ที่พรอมใชงานเสมอ รวมทั้งควรประชาสัมพันธใหบุคลากรที่เกี่ยวของและนักเรียนปฏิบัติตามดวย
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรอยละของระดับความ
11. รอยละของระดับ
พึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยูที่รอยละ 97.36
ความพึงพอใจ
ของผูปกครองและ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
นักเรียนที่มีตอ
ไดกําหนดประเด็นที่จะประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไว 6 ดานรวม 48
คําถาม กําหนดกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมไดแก 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 701 คน
คุณภาพการจัด
การเรียนการสอน
2) ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 701 คน ซึ่งผลการวิเคราะหหาคารอยละของ
ระดับความพึงพอใจฯ มีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 97.36 เนื่องจากโรงเรียนมีทรัพยากรอยาง
เพียงพอทั้งงบประมาณ อุปกรณ ครุภัณฑการเรียนการสอน ระบบ ICT และอาคารสถานที่ ซึ่งเปน
ส ว นที่ ส นั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นได เ ป น อย า งดี นอกจากนี้
นักวิชาการจากหนวยงานและมหาวิทยาลัยตางๆ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีประสบการณ
สูง ไดชวยใหคําปรึกษาและคําแนะนําเปนอยางดี
 โรงเรียนควรรวบรวมและสรุปความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามในสวนที่เปน
ปลายเปดเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
รายงานมาเปนผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ดวย
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
12. คาใชจายผันแปรตอ  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 4.5300 โดยมีคาใชจายผันแปรตอรายได
รายไดของโรงเรียน
ของโรงเรี ย นอยู ที่ 0. 7494 (100,195,130.65 บาท/133,701,815.44 บาท) โดยใช ข อ มู ล จาก
งบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการรับรองตามหลั กการบัญ ชี จากบริษัท ที่
รับผิดชอบตรวจสอบงบการเงินแลว
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

การพัฒนาองคกร
13. รอยละของครูที่ใช
e-Learning ในการ
จัดการเรียนการสอน

สรุปผลการประเมิน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีสัดสวน
คาใชจายผันแปรเทียบกับรายไดของเรียนอยูที่ประมาณรอยละ 75 โดยโรงเรียนสามารถรณรงค
ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากผู มี จิ ต ศรั ท ธาต อ การดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น ทํ า ให มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกเหนื อ จากเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ รวมทั้ ง บุ ค ลากรของโรงเรี ย นให ค วามร ว มมื อ ในการ
ประหยัดคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
 อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้เปนผลการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี ดังนั้นโรงเรียนควรเรงพัฒนา
ระบบบันทึก และประมวลผลดานการเงินและการบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรใหมีความสมบูรณ
เพื่อใหการปรับปรุงขอมูล ประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
;

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรอยละของครูที่ใช
e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนอยูที่รอยละ 90.57 จากจํานวนครูทั้งหมด 53 คน
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย ซึ่งในป
การศึกษา 2548 มีครูที่ใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน 48 คน จากจํานวนครูประจํา
ที่สอนทั้งหมด 53 คน โดยโรงเรียนไดพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สงเสริมใหครูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
พรอมกันนี้ไดจัดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช นจัดตั้งหอง server การเดิน
สายไฟเบอรออพติคสทุกอาคารเรียน เชาวงจรคูสายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ติดตั้งเครือขายไรสาย
และจัดหาคอมพิวเตอรพกพาใหนักเรียนยืมไปใชเพื่อการสืบคนความรูและขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา
และมีความพรอมในการเรียน โดยใชระบบ e-Learning นอกจากนี้โรงเรียนยังสงเสริม และจูงใจ
ใหครูจัดทําเว็บไซตของตนเองใหนักเรียนไดเขามาศึกษา คนควา รวมถึงการใหงาน ใหการบาน
สงงาน สงการบานผานทางเว็บไซต ถามและตอบปญหาผานกระดานขาวได รวมทั้ งสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศได
 มีขอสังเกตวา การประเมินปนี้ไมไดกําหนดระดับของ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน
ผลงานของครูที่นํามาประเมินผลจึงมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น ในปตอไปหากจะกําหนด
ตัวชี้วัดนี้ โรงเรียนควรจัดระดับสําหรับระบบ e-Learning และกําหนดคํานิยามแตละระดับให
ชัดเจน เพื่อใชประเมินผลอยางตอเนื่องทุกป อีกทั้งควรเรงพัฒนาครูใหมีระดับความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
14. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยสามารถเปดใหบริการไดทัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจ เขาชมภาพยนตรเสมือนจริง
การติดตั้งหองปฏิบัติ
ดาราศาสตร 3 มิติ
ดาราศาสตร 3 มิติไดถึง 2,693 คน โดยมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้งเครื่องฉายภาพยนตรเสมือนจริงดาราศาสตร 3 มิติ พิจารณา
อุปกรณที่จําเปนสําหรับติดตั้งตามรูปแบบ และลักษณะเฉพาะที่ The Centre for Astrophysics&
Supercomputing, Swinburne University of Technology กําหนด แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดย
วิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจัดซื้อจอฉาย
ภาพ ประกาศสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร และมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตรวจรับเปนที่เรียบรอย เปดบริการใหกับนักเรียนและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยไมคิด
คาบริการ เปดบริการใหนักเรียน ครูและบุคคลภายนอกที่ขอเขาเยี่ยมชม โดยเก็บคาบริการ 15 บาท
สําหรับเด็ก และ 25 บาทสําหรับผูใหญ โดยโรงเรียนไดพัฒนาเอกสารประกอบการชมภาพยนตร
ดาราศาสตร 3 มิติดวย
 โรงเรียนควรจัดทําแผนงานการใชประโยชนจากหองปฏิบัติดาราศาสตร 3 มิติ ใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกที่สนใจเขาชมเปนหมูคณะ ควบคู
ไปกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของโรงเรี ย นให เ กิ ด ความชํ า นาญ และประสบการณ ใ นการดู แ ล
บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
15. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผูใชบริการระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส (e-library) อยูที่รอยละ 93.94
การจัดทําระบบ
e-Library
กลุมผูใชบริการ
จํานวนเต็ม จํานวนเขาใช
รอยละ
ครู เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ
136
133
97.79
เจาหนาที่สัญญารายป
นักเรียน
705
673
95.46
รวม
841
806
93.94
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
วางแผนดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอนหลัก 1)ขั้นเตรียมการ โรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคการใชงาน
และความตองการของผูใชบริการ กําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
พรอ มทั้ ง เทคโนโลยีตางๆ สํารวจราคากลางในท องตลาด เสนอแผนงบประมาณไปยั งสํานั ก
งบประมาณ เพื่อนําเสนอเขาสูการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมาธิการรัฐสภา ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร จัดซื้อและติดตั้งระบบตามระเบียบวิธีการพัสดุ 2 ) ขั้นดําเนินการ โรงเรียน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน

ติดตั้งระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยเดินสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงทุกอาคาร
ในโรงเรียน มีจุดเชื่อมตอคอมพิวเตอร รวม 411 จุด ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย
ทั่วบริเวณโรงเรียน ซื้อสิทธิ์ในการใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดมาตรฐานสากล ออกแบบไดครบทุกกระบวนงานของการบริหาร จัดการ
และการบริการหองสมุด ไดแก ระบบงานจัดการฐานขอมูล ระบบงานสืบคนทรัพยากร ระบบงาน
ยืมคืน ระบบงานจัดการสื่อผสม ระบบงานสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบงานจัดการ
วารสาร และจั ด ทํ า ดรรชนี สื บ ค น บทความวารสาร ระบบงานจั ด ซื้ อ และระบบงานจั ด เก็ บ
ลายนิ้วมือ นอกจากนี้ฝายวิทยบริการฯ ไดดําเนินการสรางเว็บไซต e-Library เพื่อใชเปนชองทาง
ในการใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย การดําเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนหลักนี้ ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
นักวิชาการจากหนวยงานตางๆ และสมาคมผูปกครองและครูเปนอยางดี
 มีขอสังเกตวา โรงเรียนควรพัฒนา และติดตั้งโปรแกรมที่สมบูรณสําหรับการติดตามผูเขาใชบริการ
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวมสถิติการใชบริการ ประเภทของการใชบริการ ความถี่
ในการใชบริการ และอื่นๆ ซึ่งในอนาคตโรงเรียนสามารถนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล วิเคราะห
และนําผลมาปรับปรุงการใหบริการที่ตอบสนองความตองการแกผูใชไดมากยิ่งขึ้น
16. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยดําเนินการตามขั้นตอน
การจัดทําแผนการ
ที่กําหนดไดครบถวน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
ปฏิบัติงาน 3 ป ให  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของตัวชี้วัดนี้
โดยโรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะยาวครอบคลุมถึง 4 ป คือในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
สอดคลองกับแผน
2549-2552 ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นเรี ย บร อ ยแล ว
บริหารราชการ
โดยคณะกรรมการไดกําหนดใหโรงเรียนพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานนี้อยางนอยทุกๆ 2 ปดวย
แผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด
(ป 2549-2551)
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
17. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ร ะดับคะแนน 4.1814 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการ
ประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน 2) รายงานทางการเงิน
3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้

Ð คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) มีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร โดยใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ มีการดูแลติดตามผล
การดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ด า นการเงิ น และที่ ไ ม ใ ช ก ารเงิ น อย า งครบถ ว นเป น ประจํ า
คณะกรรมการไดรับเอกสารและขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย
6 วัน ในการประชุมแตล ะครั้งมีคณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยรอ ยละ 75.76 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 11 ทาน จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

Ð คณะกรรมการสามารถกํากับดูแลใหโรงเรียนปดบัญชีประจําป และสงใหผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาตรับรองงบการเงินไดภายใน 47 วัน

Ð มีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการในเว็บไซตของโรงเรียน
Ð สําหรับการดําเนินการอื่นๆ ดานการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีกรรมการ
อิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด มีกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ
3 คนขึ้นไป โดยปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบภายในรับผิดชอบวิเคราะห และประเมิน
ความเสี่ยง คณะกรรมการมีการติดตามทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง ครบทั้ง 3 ระบบ มีการประเมินผลงาน และทบทวนคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุด
ตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนทุกป
 จากการประเมินผลในปนี้ พบวายังไมไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการยังไมครบถวน และยังขาดการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู
ของคณะกรรมการในหัวขอที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปตอไปโรงเรียนควรเสนอ
แนวทาง วิธีการ พรอมพัฒนาแบบฟอรมการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อความสะดวกในการนําไปใชประเมินตนเอง รวมทั้งควรสื่อสาร และแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและประเด็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการให
คณะกรรมการทราบดวย สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ควรมีการวิเคราะห
ความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงิน

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

1-15

