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คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2551 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิงเปรียบเทียบกับ
องคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ  เนื่องจากองคการมหาชนแตละแหงมี
วัตถุประสงคการจัดตั้ง  วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผล
ใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึงประเภทของ
ตัวช้ีวัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวช้ีวัดประเภทปจจัย
นําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวช้ีวัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนนตัวช้ีวัดประเภท
ผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ  ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลองคการมหาชน
ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนผูเจรจาความเหมาะสมของคาเปาหมายความสําเร็จ
ตามตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และยุทธศาสตรขององคการ
มหาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองคการมหาชนแลว ตลอดจนแผนงานโครงการที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการดําเนินงานในแตละป  

                   ขอมูลในรายงานฉบับนี้มาจากการตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชน  ซ่ึงการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตาง ๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  

 ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแตละปใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น ทั้งตัวช้ีวัดที่เปนผลลัพธการทํางาน เปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน ซ่ึงตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคการอยางแทจริง  

 ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิด                
การเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  สํานักงาน ก.พ.ร.                  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช  
การเปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล ส่ือโฆษณา หรือส่ิงพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรง
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กับวัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือหมิ่นประมาท ทําใหเสียช่ือเสียงตอบุคคลใด ๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้ 
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   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) เปนองคการมหาชนที่มีภารกิจที่สําคัญใน          

การบริหารจัดการ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศดาน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อเปน
ตนแบบสามารถขยายผลใชในวงกวางได 

 
วัตถุประสงคการจัดตั้ง 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ 

1. ดําเนินการเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรสําหรับนักเรยีนที่มีศักยภาพสงูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน 
3. ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4. ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
1. นายกฤษณพงศ  กีรติกร      ประธาน 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล     กรรมการ 
3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   กรรมการ 
5. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ กรรมการ 
6. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
7. นายโกศล  เพช็รสุวรรณ      กรรมการ 
8. นางสุมณฑา  พรหมบุญ      กรรมการ 
9. นายภาวิช  ทองโรจน       กรรมการ 
10. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันท     กรรมการ 
11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ     กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูอํานวยการ :   นายธงชัย  ชิวปรีชา 
อัตรากําลัง   164  คน  โดยมจีํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คือ 153  คน 
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 คือ 252.89 ลานบาท ประกอบดวยงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 233.50 
ลานบาท และรายได 19.39 ลานบาท 
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   แผนปฏิบติังานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
วิสัยทัศน 

 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพระดับมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนําของโลก มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน             
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู มีความเปนไทย  มีความมุงมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 

 

พันธกิจ/ ประเด็นยุทธศาสตร 
 พัฒนาตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรและนํารองดําเนินการสรรหาและจัดการศึกษาใหกับผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนําของโลก 

 รวมมือ สงเสริมและผลักดันใหมีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รวมมือ สงเสริมและผลักดันใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรี
จนถึงระดับหลังปริญญาเอก 

 ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
กับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ 
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ -1

บทสรุปผูบริหาร 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 
1.  สรุปผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน  : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
อยูที่ระดับ 4.5132 

 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวาในมิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีผลคะแนน 4.5322, มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ มีผลคะแนน 5.0000, มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานมีผลคะแนน 4.0000  และมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ มีผลคะแนน 4.4817 
ผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีคาคะแนนที่ลดลงกวาปที่ผานมา โดยมี
ขอสังเกต ดังนี้  

- ในมิติที่ 1 มีคาคะแนนลดลง เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนที่ใชประเมินผลการดําเนินงานในบางตัวช้ีวัด เชนตัวช้ีวัด 
“คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ”  และตัวช้ีวัด “รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  ไดกําหนดใหทาทาย
มากขึ้น เพราะตองการใหโรงเรียนรักษามาตรฐานผลการดําเนินงานที่ดีไว  

- ในมิติที่ 3 มีคาคะแนนลดลง เนื่องจากน้ําหนักในมิติที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา คือปรับจากรอยละ 5 เปน รอยละ 10 และ
ยังมีเพียง 1 ตัวช้ีวัดเทานั้น คือ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต” ผลการดําเนินงานที่ไดคือ
คะแนน 4.0000 ซึ่งลดลงจากปที่ผานมาอีก จึงสงผลใหคาคะแนนรวมในมิติที่ 3 ลดลงอยางชัดเจน 

- ในมิ ติที่  4  มีคาคะแนนลดลง  ถึงแมวาน้ํ าหนักในมิตินี้จะคงที่ เทากับปที่แลว  แตมี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ เนน
กระบวนการพัฒนาองคการเพิ่ม 1 ตัวช้ีวัดคือ  “ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน” ประกอบกับเกณฑการประเมินผลใน
ตัวช้ีวัด “ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ” มีรายละเอียดที่เขมขนมากขึ้นดวย จึงสงผลใหคาคะแนนรวมในมิติ
ที่ 4 ลดลง 

นํ้าหนัก ผลคะแนน

มิติท่ี 1
ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

55% 4.5322

มิติท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 5.0000

มิติท่ี 3
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10% 4.0000

มิติท่ี 4
การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

25% 4.4817

100% 4.5132

ผลประเมินแยกตามมิติ

รวมทุกมิติ
1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
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2.   การเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถรักษามาตรฐานผลการปฏิบัติงานมิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการไว
ไดตอเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ป สําหรับมิติที่ 1 และ 4  มีแนวโนมผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและลดลงสลับกันไปแบบปตอป 
เนื่องจากตัวช้ีวัดเดิมที่วัดตอเนื่องหลายป สวนใหญโรงเรียนยอมรับเกณฑการใหคะแนนที่ทาทายขึ้นโดยตลอด  รวมทั้ง
ตัวช้ีวัดรวมในมิติที่ 4 มีรายละเอียดที่เขมขนขึ้นดวย ซึ่งในปนี้พบวาตัวช้ีวัด “คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” มีผลการดําเนินงานอยูที่
ระดับคะแนน 1.0000 เพราะผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาไดพิสูจนใหทราบวามีผลการดําเนินงานใกลเคียงเพดาน
ความเปนไปไดแลว  และสําหรับตัวช้ีวัด “รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  ถึงแมจะใช
เกณฑการใหคะแนนที่ผอนลง แตโรงเรียนยังคงมีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับปที่ผานมา  

 ตัวช้ีวัด “รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน” ปนี้ ใชเกณฑการใหคะแนนชุดเดียวกับปที่แลว
เนื่องจากปที่แลวไดเพียงระดับคะแนน 1.0000 แตโรงเรียนสามารถกระตุนนักเรียนใหศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานไดจํานวนมากขึ้น จึงมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นกวาในรอบ 2 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550) 

 สําหรับมิติที่ 3 ในมิติที่ 3 มีคาคะแนนลดลงกวาในชวง 2 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550) เนื่องจากน้ําหนักใน
มิติที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา คือปรับจากรอยละ 5 เปน รอยละ 10 และในปนี้เปนตัวช้ีวัดใหม ที่มีเพียง 1 ตัวช้ีวัดเทานั้น
คือ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต” ผลการดําเนินงานที่ไดคือระดับคะแนน 4.0000 ในขณะที่  
ในอดีตมีตัวช้ีวัดดานการเงิน 2 ตัวช้ีวัด และโรงเรียนไดรับผลการดําเนินงานมากกวาระดับคะแนน 4.5000 มาโดยตลอด  
ดังนั้นจึงสงผลใหคาคะแนนรวมในมิติที่ 3 ลดลง 

คะแนน พ.ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 
2548 4.7425 5.0000 4.5300 4.7271 4.7659 
2549 4.3636 5.0000 5.0000 4.4416 4.5254 
2550 4.7091 5.0000 4.8950 4.8442 4.7958 
2551 4.5322 5.0000 4.0000 4.4817 4.5132 

 

0

1

2

3

4

5

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม

2548
2549
2550
2551

 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ -3

บทสรุปผูบริหาร 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 
3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงเรียนมีผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมายเกือบทุกตัวช้ีวัด ซึ่งสงผลใหการกําหนดเปาหมาย
ตัวช้ีวัดในอนาคตมีความยากลําบากมากขึ้น ในขณะที่ตัวช้ีวัดหลายตัว แมวาจะยังมีความสําคัญ แตการปรับเกณฑการให
คะแนนใหสูงขึ้นในแตละปอาจมีความยากลําบากเนื่องจากผลการดําเนินงานอยูในระดับขีดสูงสุดของความเปนไปได เชน 
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ 
และคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชา เปนตน ดังนั้น การกําหนดตัวช้ีวัดดังกลาวในอนาคต ควรเปนการรักษาระดับเดิม
หรือลดน้ําหนักความสําคัญลงตาม ความเหมาะสม และใหน้ําหนักความสําคัญกับตัวช้ีวัดใหมที่มีพัฒนาการ หรือนวัตกรรม
ใหมที่มีความทาทายมากขึ้นในอนาคต เชน การรักษามาตรฐานที่ดีใหยั่งยืน โดยการเทียบเคียงกับโรงเรียนช้ันนําในระดับ
ภูมิภาค เปนตน 

 สําหรับตัวช้ีวัด “โครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก” มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย
มาก เนื่องจากเปนปแรกที่กําหนดเปนตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานในอดีตจึงเปนไปในรูปแบบคอยเปนคอยไป แตเมื่อถูก
กําหนดเปนตัวช้ีวัด บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวของจึงรวมกันขับเคลื่อน และกํากับดูแลการคนหาทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกอยางเปนระบบ ต้ังแตตนทางจนสิ้นสุดการรับทุนสนับสนุนโครงงานจากหนวยงานภายนอก อีกทั้งครู
ไดมีการสนับสนุน กระตุนใหนักเรียนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ไดมีโอกาสขอรับทุนเพื่อทําโครงงาน 

4.   ฐานขอมูล :   
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการกําหนดผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลของแตละตัวช้ีวัดอยางเปนทางการ และม ี
การเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานแผนงาน, การประเมินผล และการเก็บเอกสารอางอิงไดอยางเปน
ระบบ จึงสงผลใหฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ  โดยมีการเก็บขอมูลทั้งในรูปแบบของตนฉบับและไฟลอิเล็กทรอนิกสซึ่ง
สามารถเรียกดู ปรับปรุง และประมวลผลได รวมทั้งมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานยอนหลังไวในไฟลอิเล็กทรอนิกสดวย   

5.   อ่ืนๆ :  
 ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญในการกําหนดและถายทอด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณไปสูภาคปฏิบัติ ประกอบกับการมีสวนรวมกับที่ปรึกษาฯ ในการกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึงการติดตามผล 
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยไดมีการสอบถามรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน 
 ผูบริหารระดับสูงไดใหการสนับสนุนและสรางกลไกการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถ
เขียนสรุปรายงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงไดสอดคลองตรงตามรายละเอียดตัวช้ีวัด และ เกณฑการใหคะแนน
ของแตละตัวช้ีวัด 
 เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดใหความสําคัญในการใช “ตัวช้ีวัด” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
ผลผลิต  และการพัฒนากระบวนงานตางๆ ขององคการ ตัวอยางเชน โรงเรียนจัดพิมพเอกสารตัวช้ีวัดและเปาหมายตาม 
คํารับรองการปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเลมขนาดเล็ก แจกเปนเอกสารเผยแพรใหทั้งครู นักเรียน บุคลากรของ
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โรงเรียน และผูปกครองใหทราบตัวช้ีวัดและเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน  ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณผูรับ 
การประเมินผล พบวามีการต่ืนตัวในการทํางาน และมีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละภารกิจตามวัตถุประสงค
การจัดตั้งองคการมหาชน 
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ ต้ังแตคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งใหความสําคัญตอการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนจนถึงรับทราบคํารับรอง 
การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในสวนของผูบริหารของโรงเรียนนั้น ไดจัดการประชุมครูและ
เจาหนาที่เพื่อถายทอดรายละเอียดของคํารับรองฯ รวมทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียน
เห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงเรียนสามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญของ 
การคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ความสําเร็จดานกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน ยังไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  ไดรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก และบางโครงงานยังผานคณะกรรมการกลั่นกรองจนไดมีโอกาสรวมแสดงในงานประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) ดวย 

3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูอํานวยการไดจัดใหมีแผนงานการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) กอนที่
ผูอํานวยการจะครบวาระการทํางานไดทันเวลา โดยจัดใหมีกระบวนการสรรหาอยางเปนทางการ และยังเปดโอกาส
ใหวาที่ผูอํานวยการใหมไดเรียนรูงานในระหวางที่ผูอํานวยการทานปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงอยู ซึ่งชวยให 
การดําเนินงานในอนาคตมีความตอเนื่อง  

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง 
1. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียน

เห็นความสําคัญของการทําวิจัย แตโรงเรียนควรเนนที่การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยนักเรียนจะไดรับ
ประสบการณ แลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปนการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรใหแกโรงเรียนดวย 

2. ในดานการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานนั้น โรงเรียนยังคงมีปจจัยภายนอกหลาย
ประการที่โรงเรียนไมสามารถควบคุมได เชน อุปสงคที่ไมเพียงพอ ผลตอบแทนที่ไมจูงใจจากอาชีพการเปน
นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย รวมทั้งความไมเขาใจของผูปกครอง แตอยางไรก็ตามปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลน
บุคลากรทางดานนี้ ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาแนวทางที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสงเสริมใหนักเรียนเลือกศึกษา
ตอทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน โดยควรจัดทําแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในดานดังกลาว เชน การเปนตัวกลางใน 
การสงเสริมใหมีทุนการศึกษาตอต้ังแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก จากหนวยงานภาคเอกชนที่สนับสนุน
และใหความสําคัญตอวิทยาศาสตร  รวมทั้งสรางเครือขายของผูที่มีอาชีพเปนนักวิจัย เชน อาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
นักวิจัยประจําตามศูนยวิจัย นักวิจัยประจําบริษัทเอกชน เปนตน 

3. ความทาทายในอนาคตคือการแขงขันกับโรงเรียนวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ โดยโรงเรียนควรหมั่นตรวจสอบ 
หรือเทียบเคียงมาตรฐานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนช้ันนําของโลกที่กําหนดเปนบรรทัดฐานและ
เปาหมาย ดังนั้นโรงเรียนควรจัดทําแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ไว
รองรับ นอกจากนี้โรงเรียนควรถายทอดองคความรู และบทเรียนที่มีใหกับโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงไปพรอมๆ กันดวย 
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ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง (ตอ) 
4. ในดานการกํากับดูแลกิจการนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหโรงเรียน

จัดทําระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงานบริหารความเสี่ยงอยางเปน
ทางการ  สําหรับการเปดเผยขอมูลของโรงเรียนในชองทางตางๆ ไมวาจะเปนรายงานประจําป และเว็บไซตควร
ปรับปรุงใหมีความครบถวนมากยิ่งขึ้น (สามารถพิจารณารายละเอียดไดจากสรุปผลการประเมินในตัวช้ีวัด “ระดับ 
การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ”) นอกจากนี้ควรจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเปนประจําทุกป
ดวย ในปตอไป โรงเรียนควรจัดทําคูมือสําหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใหคณะกรรมการไดยึดถือไว
ปฏิบัติ และจัดสัมมนาใหความรู ความเขาใจในประเด็นตางๆ ที่ยังไมไดดําเนินการในปนี้ ซึ่งคณะกรรมการอาจจะมี
แนวทางดําเนินการตางๆ สนับสนุนชวยใหฝายบริหารของโรงเรียนสามารถปรับปรุงการทํางานใหยิ่งขึ้นตอไป 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํ้าหนัก

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 55 4.5322
1 ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปกวิชาการของโรงเรียน 5 4.8000

1.1 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
      เขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย
      สสวท.

คน 2 39 41 43 44 45 53 5.0000 0.1000

1.2 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
      เขาคาpโอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย
      สสวท.

คน 2 27 29 33 34 35 37 5.0000 0.1000

1.3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปน
     ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกวิชาการ
     ระดับนานาชาติ

คน 1 3 4 5 6 7 6 4.0000 0.0400

2 ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 11 5.0000
2.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
      ไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 16 17 18 19 20 21 5.0000 0.2000

2.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุน
      จากหนวยงานภายนอก

โครงงาน 4 19 21 23 25 27 70 5.0000 0.2000

2.3 จํานวนโครงงานที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรอง
      เพ่ือรวมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตรและ
      เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุม
      วิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงงาน 3 1 2 3 4 5 10 5.0000 0.1500

3 คะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ

คะแนน 4 385.00 386.00 387.00 388.00 389.00 375.07 1.0000 0.0400

4 ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของนักเรียนของโรงเรียน 7 5.0000
4.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศใน
      ระดับปริญญาตรีที่จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบ
      แขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอื่น

คน 4 25 26 27 28 29 31 5.0000 0.2000

4.2 จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอในประเทศ
      ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
      จากแหลงทุนตางๆ

คน 3 29 31 33 35 37 37 5.0000 0.1500

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน หนวยวัด น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํ้าหนัก
5 ผลสําเร็จของการสงเสริมจูงใจใหนักเรียนศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 4.1460

5.1 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
      และเทคโนโลยี

รอยละ 7 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 94.87 3.8700 0.2709

5.2 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร
      พ้ืนฐาน

รอยละ 3 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 21.79 4.7900 0.1437

6 รอยละของนักเรียนเกาของโรงเรียนที่มีผลการเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

รอยละ 7 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00 45.92 4.9733 0.3481

7 ผลสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ 11 5.0000
7.1 จํานวนคายดาราศาสตรที่จัดใหสําหรับโรงเรียนหรือ
      หนวยงานอื่นที่มาขอรับบริการ

คาย 3 8 9 10 11 12 12 5.0000 0.1500

7.2 รอยละของผลสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียน
      จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง

รอยละ 8 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 91.67 5.0000 0.4000

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 5.0000
8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 10 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.80 5.0000 0.5000

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 10 4.0000
9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.4000

มิติท่ี 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 25 4.4817
10 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.12 4.1175 0.4118
11 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.59 4.5867 0.4587
12 จํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการและที่ไดเสนอในที่ประชุม
วิชาการในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ
ที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ

เรื่อง 5 6 7 8 9 10 12 5.0000 0.2500

น้ําหนักรวม 100    คาคะแนนท่ีได 4.5132

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2552

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน           
  4.5000-5.0000        3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

1. ผลสําเร็จของโครงการ
โอลิมปกวิชาการของ
โรงเรียน 

 

 1.1 จํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนที่ไดรับ 
การคัดเลือกเขา
คายโอลิมปก
วิชาการคาย 1         
ที่ดําเนินการโดย 
สสวท. 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 53 คน ประกอบดวยสาขาวิชาคณิตศาสตร 
7  คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร 8 คน สาขาวิชาเคมี 13 คน สาขาวิชาชีววิทยา 17 คน และสาขาวิชา
ฟสิกส 8 คน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการ และไดทําการประชาสัมพันธ
ใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนวิธีการเขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
อยางดีในการชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตางๆ จึงสงผลให
นักเรียนของโรงเรียนจํานวนมากใหความสนใจในการเขารวม 

 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนอยางดี โดยอาจารยจากแตละ
สาขาวิชาไดจัดการอบรม ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ 
อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานทางดานวิชาการยังคงตองขอความรวมมือจากอาจารยระดับ
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ เนื่องจากครูระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการและสามารถ
เขารวมกิจกรรมนี้ได มีจํานวนนอยมาก โรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาครูของโรงเรียนใหมีศักยภาพ
ทางวิชาการใหสูงขึ้น และควรสงเสริม จูงใจใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนผูจัดการแขงขันและคัดเลือก
นักเรียนเขารับการอบรมครั้งที่ 1 สาขาวิชาละประมาณ 25 คน จาก 5 สาขาวิชา จํานวนรวม
ประมาณ 125 คน มีขอสังเกตคือ จํานวนนักเรียนที่ สสวท. คัดเลือกเขารับการอบรมในแตละ
สาขาวิชามากกวา 25 คน  ดังนั้น หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดนี้ตอไป ควรเนนที่รอยละของจํานวน
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคายโอลิมปกวิชาการคาย 1 เทียบกับนักเรียนที่เขาคาย 
1 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 1.2 จํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนที่ไดรับ 
การคัดเลือกเขา
คายโอลิมปก
วิชาการคาย 2          
ที่ดําเนินการโดย 
สสวท. 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการโดย สสวท. จํานวน 37 คน ประกอบดวยสาขาวิชา
คณิตศาสตร 3  คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร 6 คน สาขาวิชาเคมี 8 คน สาขาวิชาชีววิทยา 12 คน และ
สาขาวิชาฟสิกส 8 คน ทั้งนี้ไดรวมนักเรียนที่เปนผูแทนประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ซึ่งไดสิทธิมา
เขาคาย 2 จํานวน 2 คนแลว 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยโรงเรียน
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการ และไดทําการประชาสัมพันธ
ใหนักเรียนทราบถึงความเปนมาและประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนวิธีการเขารวมโครงการ
โอลิมปกวิชาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
อยางดีในการชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตางๆ จึงสงผลให
นักเรียนของโรงเรียนจํานวนมากใหความสนใจในการเขารวม 

 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เปนอยางดี โดยอาจารยจากแตละ
สาขาวิชาไดจัดการอบรม ชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานทางดานวิชาการยังคงตองขอความรวมมือจากอาจารยระดับ
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ เนื่องจากครูระดับโรงเรียนทั่วไปที่มีศักยภาพทางวิชาการและสามารถ
เขารวมกิจกรรมนี้ได มีจํานวนนอยมาก โรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาครูของโรงเรียนใหมีศักยภาพ
ทางวิชาการใหสูงขึ้น และควรสงเสริม จูงใจใหเขารวมกิจกรรมนี้ใหมากขึ้น 

 หลังจากนักเรียนเขาคายโอลิมปกวิชาการครั้งที่ 1 เรียบรอยแลว สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะคัดเลือกนักเรียนใหเหลือประมาณ 75 คน หรือ 15 คน ตอ
สาขาวิชา เพื่อเขารับการอบรมครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม การใชจํานวนนักเรียนมีขอจํากัดเนื่องจาก
จํานวนนักเรียนที่ สสวท. คัดเลือกนั้นเปนจํานวนที่ไมแนนอนในแตละป ดังนั้น หากมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดนี้ตอไป ควรเนนที่รอยละของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2เทยีบกับนักเรียนที่เขาคาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 1.3 จํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนที่ไดรับ 
การคัดเลือกเปน
ผูแทนประเทศไทย
เขารวมแขงขัน
โอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 
 
 
 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.0000 โดยนักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกระดับนานาชาติ จํานวน 6 คน ประกอบดวยสาขาวิชา
คอมพิวเตอร 2 คน สาขาวิชาเคมี 2 คนและสาขาวิชาฟสิกส 2  คน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย ทั้งๆ ที่มีภาวะ 
การแขงขันที่สูงขึ้นจากโรงเรียนอื่น แตโรงเรียนยังคงสามารถรักษามาตรฐานผลการดําเนินงานใน
อดีตไวได อยางไรก็ตามการไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยยังขึ้นกับปจจัยหลายประการ
ที่ควบคุมไดยาก นอกเหนือจากความรูความสามารถของนักเรียนแลว ยังตองมีความพรอมทั้งทาง
รางกายและจิตใจของนักเรียนระหวางการเขารับการอบรมคัดเลือกก็มีสวนสําคัญเชนกัน 

 การที่นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งหากประสบความสําเร็จ ถือเปนการสรางชื่อเสียง
ใหแกประเทศและโรงเรียนโดยเฉพาะในดานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงควรสนับสนุน
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป ขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ในการกําหนดตัวช้ีวัดนี้ในอนาคต 
ควรพิจารณาเพิ่มการแขงขันโอลิมปกวิชาการในสาขาวิชาอื่น เชน สาขาวิชาดาราศาสตร เปนตน 

2. ความสําเร็จของ
กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร 

 

 2.1 จํานวนโครงงาน
ของนักเรียนที่
ไดรับการคัดเลือก
ไปรวมแสดง 
ผลงานในระดับ
นานาชาติ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโรงเรียนไดคัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปรวม
แสดงผลงานในระดับนานาชาติ จํานวน 21 โครงงาน ซึ่งนักเรียนไดนําเสนอโครงงานที่ประเทศ
ญี่ปุน จํานวน 5 โครงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2 โครงงาน ประเทศรัสเซีย จํานวน 3 
โครงงาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 9 โครงงาน ประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
จํานวน 2 โครงงาน  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีโรงเรียนเครือขายในตางประเทศที่ไดทําเปนบันทึกขอตกลงไว อีกทั้ง
ฝายวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนไดติดตามขาวสารและประสานกับ
โรงเรียนเครือขายในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการเพื่อใหนักเรียนได
แสดงผลงาน นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมใน 
การนําเสนอดวย 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

   นอกเหนือจากการนําเสนอผลงานในโรงเรียนเครือขายในตางประเทศแลว โรงเรียนควรพิจารณา
สนับสนุนใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานในโรงเรียนอื่นที่ไมไดเปนโรงเรียนเครือขาย รวมทั้ง 
การนําเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนผูกลั่นกรองและคัดเลือก
โครงการ และควรเนนการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติใหเพิ่มขึ้นมากกวาการนําเสนอใน
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสบการณของครูและนักเรียน โดยอาจเริ่มที่การประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยกอนเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและเวลา 

 นอกจากนี้ ขอมูลยอนกลับจากรายงานของครูและนักเรียนที่ไดเดินทางไปรวมงานเสนอโครงงาน
ของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกไปรวมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ พบวานักเรียนยังตองการให
โรงเรียนเตรียมทักษะดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียน โดยเนนการนําไปใช
งานไดจริง ทั้งเพื่อการพูดคุยสื่อสาร และการนําเสนอโครงงานทางวิชาการดวย 

 2.2 จํานวนโครงงาน
ของนักเรียนที่
ไดรับทุน
สนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโครงงานของนักเรียนที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก มีจํานวนทั้งสิ้น 70 ทุน ประกอบดวย 

โครงการ หนวยงานภายนอก จํานวน (ทุน) 
1. โครงการยุววิจัยยางพารา  สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 15 
2. โครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 

(YSC 2009) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

46 

3. โครงการแขงขันพัฒนาซอฟตแวรและ
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC 2009) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

9 

รวม 70 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมาก เนื่องจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการกํากับดูแล ต้ังแตตนทางจนสิ้นสุดการรับทุนสนับสนุนโครงงาน
จากหนวยงานภายนอก อยางเปนระบบ ไดแก  
1) เริ่มจากกระตุน สงเสริม ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอนการทําโครงงาน  แหลงและ
วิธีการขอทุนสนับสนุนการทําโครงงาน และการหาอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน   

2) ระหวางทางโรงเรียนไดเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนมาบรรยาย  รวมถึงจัดใหนักเรียนไดไป 
เยี่ยมชมศูนยวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใหไดมีแนวคิดในการทํา
วิจัยและคนพบความสนใจของตนเอง ตลอดจนทําความรูจักกับนักวิจัยในดานตาง ๆ นอกจากนี้
โรงเรียนยังไดอํานวยความสะดวกโดยติดตอประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร และศูนยวิจัย 
ตาง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเปนที่ปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน และให
นักเรียนไดใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการในการทําโครงงานดวย  



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ -13

สรุปการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 
ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

  3) โรงเรียนดูแลและกํากับใหนักเรียนทําโครงงานใหเสร็จสิ้น และเปนไปตามแผนดําเนินการที่
คณะกรรมการสงเสริมการทําโครงงานกําหนดไว พรอมทั้งไดจัดเตรียมความพรอมใน  
การนําเสนอผลงาน โดยจัดเตรียมกําหนดการนําเสนอผลงาน ตารางการนําเสนอผลงานและ
รวบรวมบทคัดยอ 

4)  ติดตอและประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินผลคุณภาพของโครงงาน 
รวบรวม และประมวลผลการประเมินผลโครงงานจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

   โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เชน อาจารยจากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย และอาจารยจากโรงเรียนตางๆ เชน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง, 
โรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มาเปนคณะกรรมการในการประเมินผล 
การทําโครงงานของนักเรียน และที่สําคัญคือ มีหนวยงานหลายหนวยงานที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ใหทุนสนับสนุนการทําโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อีกทั้งยังสนับสนุนให
นักวิจัยหรืออาจารยเปนที่ปรึกษาพิเศษในการทําโครงงานของนักเรียนตลอดจนการอนุญาตใหนักเรียน
ไดใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําโครงงานเปนพิเศษดวย 

   นอกจากโรงเรียนจะสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนสงโครงงานเพื่อขอทุนจากหนวยงานภายนอก 
เพื่อเพิ่มมาตรฐานการทําโครงงานของนักเรียนทางหนึ่งแลว ในอนาคตควรจัดใหมีฐานขอมูล
โครงงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และจัดใหมีกิจกรรมการแบงปนความรู เลาประสบการณ
จากนักเรียนดวยกันเอง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน สอดแทรกไวในเว็บไซตของ
โรงเรียน และเพิ่มความนาสนใจดวยการสงเสริมใหเกิดชุมชน (Community) โดยเปดรับสมาชิกทั้ง
นักเรียนของโรงเรียน นักเรียนทั่วไป หรือนักเรียนในโรงเรียนเครือขายที่สนใจโครงงานตางๆ ได
เขามาศึกษา แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 2.3 จํานวนโครงงานที่
ผานคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อรวม
แสดงในงาน
ประชุม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย  

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณไดรับการคัดเลือกใหไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วทท.) ครั้งที่ 34 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ มีจํานวนทั้งสิ้น 10 โครงงานตัวอยาง
โครงงาน เชน การดูดซับโครเมียมเฮกซะวาเลนทจากน้ําเสียสังเคราะหดวยถานจากเปลือกลูก
ยางพารา, ระยะเวลาและสวนประกอบของอาหารที่มีผลตอประสิทธิภาพของสารจากเชื้อรา 
Metarhizium anisopliae ในการกําจัดปลวกศัตรูในตนยางพารา Coptotermes curvignathus, 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของคางคาวหนายักษ จมูกปุม สัตวประจําถิ่นของไทย 
ฯลฯ 
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       (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ 

 สําหรับการนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการจัดการความรู และ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการทําโครงงาน ซึ่งถือเปนตัวบงช้ีที่สําคัญขอหนึ่งที่แสดงถึง
ความสําเร็จในการดําเนินงานดานกิจกรรมโครงงานของโรงเรียน ซึ่งในปนี้โรงเรียนไดรับ 
ความรวมมือและสนับสนุนการทําโครงงานของนักเรียนของโรงเรียนจากคณะวิทยาศาสตร 
และศูนยวิจัยตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในรัศมีท่ีนักเรียนของโรงเรียนจะไปขอคําปรึกษา พรอมท้ังขอใช
เครื่องมืออุปกรณในการทําโครงงาน อีกทั้งนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาไดรวมดําเนินการตาม
กําหนดการ และแผนงานของท่ีประชุมวิชาการอยางครบถวนสมบูรณ จึงสงผลใหมีโครงงานที่
ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรวมแสดงในงานประชุมจํานวนหลายโครงงาน 

 ในอนาคต โรงเรียนควรพิจารณาจัดทําแผนงานลวงหนา เพื่อขยายการนําเสนอผลงานไปยังที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติดวย   

3. คะแนนจากการจัด
ทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน         
(โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุก
สาขาวิชาของนักเรียน
โรงเรียนมหิดล              
วิทยานุสรณ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดยคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เฉลี่ยรวมทุกสาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน 375.07 
คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 34.12 คะแนนสูงสุดเทากับ 434.50 และคะแนนต่ําสุดเทากับ 
184.25 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
ขอจํากัดของขอสอบในแตละป ซึ่งมีความยาก/งาย ไมเทากัน เพราะถาขอสอบยากจะทําใหคะแนน
เฉลี่ยลดลง นอกจากนี้การพิจารณาคาเฉลี่ยเพียงอยางเดียว สงผลใหไมสามารถเห็นการกระจายของ
ขอมูลได ดังนั้นหากพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนจากการจัดทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศพบวาคิดเปน 3.87 เทาของ SD 
(Standard Deviation) หรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งโดยปกติ 3 เทาของ SD ตาม Normal Curve 
เมื่อนํามาเทียบกับเปอรเซ็นไทล จะตรงกับตําแหนงที่รอยละ 99.90 หรืออธิบายไดวา 100 คน ผาน 
99 คน 
 จากขอเท็จจริงขางตน คณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดพิจารณาไมกําหนดตัวช้ีวัดนี้เปนผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เนื่องดวยผลการดําเนินงานในอดีตไดพิสูจนใหทราบวามีผล
การดําเนินงานใกลเคียงเพดานความเปนไปไดแลว  แตอยางไรก็ตามโรงเรียนควรตองรวบรวมสถิติ 
และศึกษาแนวโนมคะแนนแยกรายสาขาวิชาตอไป เพื่อใชประโยชนในการวัดผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตอไป 
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4. ผลสําเร็จดานการศึกษา
ตอของนักเรียนของ
โรงเรียน 

 

 4.1 จํานวนนักเรียนที่
ไดรับทุนศึกษาตอ
ตางประเทศใน
ระดับปริญญาตรีที่
จัดสอบโดย ก.พ. 
หรือการสอบ 
แขงขันทั่วไปโดย
หนวยงานอื่น 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับ
ทุนไปศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน ประกอบดวยสาขาวิทยาศาสตร  22 
คน สาขาวิศวกรรมศาสตร 7 คน สาขาเศรษฐศาสตร 1 คน และสาขาบริหารธุรกิจ 1 คน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย เนื่องจากได
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนสอบชิงทุนโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ 
และชวยประสานเกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุน โรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยตางประเทศในการใหขอมูลและแหลงทุนในการศึกษา 
นอกจากนี้ ผูปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก มีความสนใจและมุงมั่นที่จะสมัครรับ
การคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 

 โรงเรียนควรจัดใหมีศูนยขอมูลและแนะนําการศึกษาตอตางประเทศอยางเปนทางการ โดยรวบรวม
วิเคราะหปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวจากในอดีต มาจัดทําแนวทางเพื่อเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียนรุนตอๆ ไป ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ซึ่งนอกจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ตางๆ แลว ควรมีขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอตางประเทศ ไวในฐานขอมูลเดียวกันดวย  

 4.2 จํานวนนักเรียนที่
ไดรับทุนเขาศึกษา
ตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใน
ระดับปริญญาตรี
จากแหลงทุนตางๆ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีนักเรียนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอในประเทศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีจากแหลงทุนตางๆ จํานวน 37 คน ประกอบดวยสาขา
วิทยาศาสตร 18 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร 17 คน และสาขาเกษตร 2 คน โดยมีแหลงทุนสําคัญ
เชน ทุน สวทช., ทุนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยจํากัด,  ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทุนศรีตรังทอง เปนตน 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายเนื่องจาก
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการสอนที่มีความเขมขนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหนักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแขงขันและรับทุน นอกจากนี้ นักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรมวิชาการทางดานวิทยาศาสตรอยางหลากหลายและตอเนื่อง ทําใหไดเห็นธรรมชาต ิ
ความทาทาย คุณคา ความสําคัญ และความกาวหนาของการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เชน กิจกรรมรับฟงบรรยายและสนทนากับนักวิจัย 
ผูประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและตางประเทศ ไปศึกษาดูงานหรือฝกงานตามศูนยวิจัย 
ตาง ๆ กับนักวิจัยช้ันนําของประเทศ เปนตน 
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   การที่นักเรียนและผูปกครองจํานวนหนึ่งยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงใน 
การประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนควรมี
บทบาทเชิงรุกในการสรางโอกาสตอยอดในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาเอก โดยนอกจากจะ
ประชาสัมพันธ และประสานกับสถานศึกษาหรือองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับอุดมการณ และ
เปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียน รวมถึง 
ความจําเปนที่ตองมีทุนตอยอดในระดับอุดมศึกษาแลว โรงเรียนควรเริ่มตนสรางความสัมพันธ
กับองคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในรูปแบบเครือขายอยางเปนรูปธรรมรองรับเสนทางอาชีพที่ชัดเจน 
เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น 

 แมวาโรงเรียนไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน แตโรงเรียนสามารถ
เปนศูนยกลางติดตอประสานงานกับหนวยงาน และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีการมอบ
ทุนการศึกษาทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ต้ังแตระดับปริญญาตรีตอเนื่อง
จนถึงปริญญาเอก และทําการประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบ 

5. ผลสําเร็จของ                
การสงเสริมจูงใจให
นักเรียนศึกษาตอดาน 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 

 5.1 รอยละของนักเรียน
ที่ศึกษาตอดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.8700 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 222 คน จากจํานวน
นักเรียนที่จบทั้งหมด 234 คน หรือคิดเปนรอยละ 94.87  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจาก
โรงเรียนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียน
ไดเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเขาใจ เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งโรงเรียนไดรับ 
ความรวมมืออยางดีจากสถาบันอุดมศึกษา  ศูนยหรือสถานีวิจัยที่ใหนักเรียนไดดูงานหรือฝกงาน 
ตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และเปนที่ปรึกษาใน
การทําโครงงานของนักเรียน 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
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   แมวาโรงเรียนไมสามารถและไมควรบังคับใหนักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตัวเองไมสนใจ แต
การที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรนั้น เปนขอมูล
สาธารณะที่ทั้งผูปกครองและนักเรียนรับทราบกอนจะเขาศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเพื่อดําเนินการตามภารกิจการสรางอุปทานของนักวิจัยพัฒนา
และนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น การที่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลว
เลือกเรียนทางดานที่ไมเกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงผลใหผูที่ตองการศึกษาใน
ดานดังกลาวและประกอบอาชีพเปนนักวิจัยในอนาคต ตองสูญเสียโอกาสไป 

 แมวาผูปกครองและนักเรียนจํานวนมากยังขาดความมั่นใจในความกาวหนาและมั่นคงใน 
การประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนควรมี
บทบาทเชิงรุกในการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูปกครอง และสรางบรรยากาศใหนักเรียน 
เห็นคุณคา โอกาส ความทาทาย และความกาวหนาในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 5.2 รอยละของนักเรียน
ที่ศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.7900 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 51  คน จากจํานวน
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนทั้งหมด 234 คน คิดเปนรอยละ 21.79 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเนื่องจาก
โรง เ รี ยนได จั ดกิ จกรรมที่ หล ากหลาย  เ พื่ อ จุ ดประกาย ให นั ก เ รี ยนได เ กิ ดคว ามรั ก 
มีความพึงพอใจ  มีความเขาใจ  เห็นคุณคา  โอกาสความทาทาย  และเห็นความกาวหนาใน 
การประกอบอาชีพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   แมวาการผลิตนักเรียนใหศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานไมใชภารกิจ
หลักของโรงเรียน แตปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางดานนี้ ดังนั้น โรงเรียนควร
พัฒนาแนวทางที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสงเสริมใหนักเรียนเลือกศึกษาตอทางดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  

 โรงเรียนรับผิดชอบทางดานการสรางอุปทาน ในขณะที่อุปสรรคสําคัญคืออุปสงคของนักวิจัยใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจอยูนอกเหนือการควบคุมของโรงเรียน อยางไรก็ตาม โรงเรียนควรมีบทบาท
สําคัญในการเปนตัวกลางในการสรางเครือขายของผูที่มีอาชีพเปนนักวิจัย เชน อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย นักวิจัยประจําตามศูนยวิจัย นักวิจัยประจําบริษัทเอกชน เปนตน 
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6. รอยละของนักเรียนเกา
ของโรงเรียนที่มี              
ผล การเรียนสะสม
มากกวา 3.50 ขึ้นไปใน
มหาวิทยาลัยมหิดล          
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ และ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.9733 โดยผลการเรียนสะสมของนักเรียนเการุนที่ 11-14 ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรมากกวา 3.50 ขึ้นไป  259 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 564 คน คิดเปนรอยละ 45.92 ซึ่งแยกเปนรุน ไดดังนี้ รุน 11 รอยละ 40.63 รุน 12 รอยละ 
41.61 รุน 13 รอยละ 50.34  และรุน 14 รอยละ 50.00 
 เงื่อนไขในการประเมินผลตัวช้ีวัดนี้คือ ฐานขอมูลตองครอบคลุมอยางนอยรอยละ 60 ของนักเรียน
เกาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหา ซึ่งโรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลของนักเรียนเกาไดครบทุก
คน เนื่องจากโรงเรียนไดประชาสัมพันธใหตัวแทนนักเรียนเกาของแตละคณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีประสานงาน  รวบรวมขอมูลและ
กระตุนใหนักเรียนเกาทุกคนสงขอมูลใหกับโรงเรียน นอกจากนี้ไดประสานงานกับสํานัก
ประมวลผลของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหง เพื่อขอขอมูลผลการเรียนของนักเรียนดวย 
 ในอนาคตขอมูลดานผลการเรียนและผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของนักเรียนเกาควรขยายให
ครอบคลุมถึงนักเรียนที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแหงอื่นๆ รวมทั้งในตางประเทศ และขยายใหครบ
ทุกระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) อยางไรก็ตาม กรณีที่ใหนักเรียนรายงานผล
การศึกษาตามความสมัครใจ อาจสงผลใหขอมูลมีอคติได เนื่องจากนักเรียนที่มีผลการเรียนไมดีอาจ
ไมตองการรายงาน 

7. ผลสําเร็จของ             
การใหบริการทาง
วิชาการ 

 

 7.1 จํานวนคายดารา
ศาสตรที่จัดให
สําหรับโรงเรียน
หรือหนวยงานอื่น
ที่มาขอรับบริการ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยในปนี้โรงเรียนไดบริการจัดคายดาราศาสตรใหกับ
โรงเรียนหรือหนวยงานอื่นจํานวน 12 คาย ซึ่งคิดเปนจํานวนนักเรียน 629 คน และครูจํานวน 72 คน 
ที่ไดเขารวมกิจกรรมคายนี้ 

 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ที่ตองการจะให Software สื่อการสอนดาราศาสตรที่
โรงเรียนมีใชนั้น ไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนจากโรงเรียน
อื่นนอกไปจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรคายดาราศาสตรที่มี
เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรูดาราศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ชวงช้ันที่ 2, 3 และ 4  โดยแบงเปนคายดาราศาสตร 2 วัน 1 คืน หรือ คาย 1 วัน และเชิญชวน
นักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ มาเรียนรูดาราศาสตรผานภาพเสมือนจริงดาราศาสตรสามมิติจากสื่อ 
Software คอมพิวเตอรชุดนี้ดวย  
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   เนื่องจากโรงเรียนที่มาขอรับบริการ ตองเดินทางไกลมาจากหลายจังหวัด เชน จังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดสงขลา จังหวัดแพร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
ที่มาเขาคาย ตองรับผิดชอบเสียคาใชจายเกี่ยวกับการเขาคาย และคาพาหนะในการเดินทางเอง จึง
ถือเปนขอจํากัดประการหนึ่งตอการเพิ่มผลการดําเนินงานดานบริการพิเศษในอนาคตของโรงเรียน
ที่ตองหาแนวทางปรับปรุงตอไป 

 7.2 รอยละของ
ผลสําเร็จใน              
การใหบริการกับ
โรงเรียนจุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัยทั้ง  
12 แหง 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยโรงเรียนสามารถใหบริการกับโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยทั้ง 12  แหง และมีผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 91.67  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในการสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
12 แหง ใหสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองวิทยาศาสตรซึ่งเปนนักเรียนหองพิเศษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ผานกระบวนการสรรหา และคัดเลือกวาเปนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเหตุผลทายพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งกลาวไวชัดเจนวาใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน
ตนแบบแกโรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน  หรือหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง ซึ่งมี
วัตถุประสงคของการจัดตั้งใหเปนโรงเรียนที่เนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนทาง
วิทยาศาสตร 

 โดยในปนี้โรงเรียนไดมอบหมายใหสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนที่ปรึกษาทําหนาที่ประเมินผลความสําเร็จในการใหบริการกับโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และนักเรียนใน 
6 กิจกรรมหลักตามแผนในโครงการดังนี้ 
1. การเพิ่มศักยภาพผูบริหารกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. การประชุมสัมมนาบุคลากรของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อสรางความเขาใจ และ

ความตระหนัก เกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ชวยคัดเลือกนักเรียน เขาเปนนักเรียนในหองเรียนวิทยาศาสตร ช้ันม. 4  ของโรงเรียน  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยใชวิธีการเดียวกันกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

4. การพัฒนาบุคลากรของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหสามารถพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนหองที่ไดรับการคัดเลือกเปนหองเรียน
วิทยาศาสตร 
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  5. การพัฒนาศักยภาพการใช ICT ในการเรียนการสอน ใหกับครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทุกกลุมสาระ 

6. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบ ICT ของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมาก เนื่องจากไดรับความรวมมือจาก สพฐ.

และสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น โดยใชงบประมาณที่โรงเรียนไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
ในการดําเนินงาน แตอยางไรก็ตาม ในการติดตามผลพบวายังคงมีอุปสรรคอันมาเนื่องจาก
การกระจายของที่ต้ังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ 12 แหง ทําใหมีคาใชจายสูงใน
การดําเนินการ อีกทั้งยังมีความแตกตางของระบบการทํางานเมื่อเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน
ราชการกับองคการมหาชน ซึ่งในอนาคตโรงเรียนควรตองศึกษารูปแบบการใหบริการดวยวิธีการ
ใหมๆ เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช แตยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพใน
การเปนตนแบบแกโรงเรียนอื่นเชน การติดตั้งระบบการสอนทางไกลแบบสองทาง เพื่อประหยัด
คาใชจายในการเดินทาง 

   จากการติดตามประเมินผลของที่ปรึกษาภายนอกที่ทําหนาที่ประเมินผลความสําเร็จฯ ไดสรุปปจจัยที่
มีแนวโนมสงผลตอความสําเร็จในการใหบริการทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไวดังนี้ 
1. การดูแลเอาใจใสของคณะครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3. ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สํานึกรับผิดชอบของบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 คุณภาพการใหบริการ           
  4.5000-5.0000        3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

• การสนองความพึงพอใจตอผูรับบริการ 
8. รอยละของระดับ            

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 จากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา
ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 85.80 โดยในปนี้ไดสํารวจ
ความพึงพอใจจากงานบริการของโรงเรียน 3 งาน ดังตอไปนี้ 
1. การจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
2. ระบบ รูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
3. การใหบริการดานจัด การศึกษาแกบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย 
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 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน           
   4.5000-5.0000        3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

9. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.0000  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยโรงเรียนจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 สงบุคลากรเขารวมอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ทําการวิเคราะหขอมูล คาใชจายในการจัด  
การเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแยกตามภารกิจหลักตามพระราชกฤษฎีกา  
การจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งอาจแบงได 5 ขอดังนี้ 
ภารกิจที่ 1 : การจัดการเรียนการสอน แยกเปน 2 ภารกิจยอย ดังนี้ 

ภารกิจที่ 1.1 : การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด 
ภารกิจที่ 1.2 : การจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนไดพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเปน  

การเฉพาะ  สําหรับผูมีความสามารถพิ เศษดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

ภารกิจที่ 2 : คาใชจายเกี่ยวกับภารกิจของการเปนโรงเรียนประจํา 
ภารกิจที่ 3 : การเปนโรงเรียนตนแบบ 
ภารกิจที่ 4 : การเปนโรงเรียนที่มีสถานภาพเปนองคการมหาชน 
ภารกิจที่ 5 : ทุนการศึกษา 

 โรงเรียนวิเคราะหคาใชจายตอหนวยแตละกิจกรรมแยกตามภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
และนําเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ทราบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 และตอมาไดเปรียบเทียบคาใชจายตามภารกิจ
ของโรงเรียนระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 เพื่อพิจารณาแนวโนมของคาใชจายวา
เพิ่มขึ้นและลดลงในภารกิจใด พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพบวาภารกิจที่ 3 
คือ การเปนโรงเรียนตนแบบ มีสัดสวนคาใชจายที่สูงขึ้นอยางชัดเจน อันเนื่องมาจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงเรียนตองใหบริการทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
12 แหง การจัดคายดาราศาสตร การเปดบริการศูนยอัจฉริยภาพเด็กเพื่อวัดแววความสามารถดาน
ตางๆ ของเด็กวัย 4-10 ป การใหบริการศึกษาดูงาน/งานประชุมวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น และงาน
ศูนยบริการสื่อ ICT ดวย 
 แตอยางไรก็ตาม โรงเรียนยังไมไดนําผลการวิเคราะหที่ได ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เนื่องจากโรงเรียนยังขาดความเขาใจ
ในประเด็นการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และตองการใหกรมบัญชีกลางแนะนําวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียน ซึ่งมีการใหบริการที่มากกวาการจัดการเรียนการสอน 
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 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ           
  4.5000-5.0000        3.5000-4.4999        2.5000-3.4999        1.5000-2.4999        1.0000-1.4999 

10. ระดับการพัฒนา            
ดานการกํากับ                 
ดูแลกิจการ 

 ผลการดําเนินงานอยูในระดับคะแนน 4.1175 โดยมีประเด็นหลักที่ใชในการประเมินผล 2 ประเด็น 
ไดแก 1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและ
เปาหมายที่สําคัญของโรงเรียน มีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน 4 ป (ป 2551-
2554) ที่ครบถวนและชัดเจน โดยคณะกรรมการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณากําหนดแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน 4 ป (ป 2551-2554) และกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบฯ 
2551 พรอมทั้งมอบขอสังเกตตอแผนการดําเนินงานโดยไดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย 
 หลังจากนั้น ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
และมีวาระการประชุมที่ เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงินและ
งบประมาณดวย โรงเรียนจัดใหมีและทบทวนระบบในการบริหารจัดการองคการที่สําคัญ
โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยมีแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พรอมทั้งจัดทํารายงานการเงินประจําป ความถี่เปนไตรมาส 
 โรงเรียนไดจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง โดยระบุปจจัยเสี่ยง 6 ขอที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของโรงเรียน หรือทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความเสี่ยง พรอมแสดง
ตารางระดับความนาจะเกิดขึ้น ระดับผลกระทบ (แบงเปน 3 ระดับ สูง ปานกลาง และต่ํา) และ
แผนภาพความเสี่ยง แตยังขาดแผนงานบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงกิจกรรม และระยะเวลา พรอม
ทั้งเสนอแผนตอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ กอนนําไปปฏิบัติจริง ในปตอไปควร
รวมกันจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ ปฏิบัติตาม
แผนเพื่อลดความเสี่ยง และรายงานสรุปผลความเสี่ยงที่ลดลงไดหลังจากปฏิบัติตามแผนแลวให
คณะกรรมการบริหารไดรับทราบดวย  
 แตในทางปฏิบัติสําหรับปนี้ ปจจัยเสี่ยงขอที่ 2 คือ ความเสี่ยงที่จะไดผูอํานวยการโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติไมเหมาะสม นั้นภายในสิ้นปงบประมาณโรงเรียนสามารถสรรหาผูอํานวยการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและคณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือก จึงเปนจุดเริ่มตนสําคัญในการลด
ความเสี่ยง 
 สําหรับระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ยังไมไดจัดใหมีระบบที่เปนทางการ แตอยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ โรงเรียนมีคณะกรรมการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  ประจําปการศึกษา 2551 แบงเปนดานการเรียนการสอน 1 ชุด ดานการบริหาร 1 ชุด นอกจากนี้ยัง
ไดรับความอนุเคราะหจากคณะกรรมการบริหาร คือนายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ มากํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอยางใกลชิด  เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองมีความเขาใจ และอยูใน
ความสนใจอยูแลวดวย โดยมีความคาดหวังจะทําใหโรงเรียนเปน Wireless LAN ทั้งหมด และยังมี
โครงการเชื่อม VDO Conference ถายทอดการสอนรวมระหวางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงดวย 
 สําหรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นยังไมไดจัดใหมีระบบที่เปนทางการเชนกัน แต
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ โรงเรียนมีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ซึ่งไดกํากับดูแล ให
ความเห็นชอบในแผนอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการพิจารณาอัตราวาง และ
จัดทําแผนการใหทุนครู นักเรียน และนิสิตนักศึกษา ศึกษาตอเพื่อกลับมาเปนครูของโรงเรียน โดย
ระบุสาขาวิชาเพ่ือใหตรงกับความตองการของโรงเรียนเสนอตอคณะกรรมการบริหาร  แผนการ
พัฒนาครู เชน โครงการสงผูแทนของโรงเรียนไปรวมการดูงานและศึกษาขอมูลในโรงเรียน
วิทยาศาสตรช้ันนําในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใตเพื่อจัดทํามาตรฐานโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ เปนตน 
 ดานการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดให
มีการลงนามในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียนตามสัญญาจาง 4 ป 
ระหวางประธานคณะกรรมการบริหาร และผูอํานวยการ  โดยประเมินผลงานและกําหนด
คาตอบแทนผูอํานวยการจะยึดหลักเกณฑตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนเด็ดขาด 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการประชุม
คณะกรรมการ มีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการทั้งหมดคิดเปนจํานวน 
4  ครั้ง  นอกจากนี้ กอนการประชุมแตละครั้ง โรงเรียนไดจัดสงวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 9 วันกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล 
 โรงเรียนจัดใหมีการเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชเปนชองทางในการติดตาม 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได โดยขอมูลที่เปดเผย ไดแก1) รายงาน
ประจําป 2550 2) คํารับรองการปฏิบัติงานป 2551 3) รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน 
ป 2551 4) ประวัติของกรรมการบริหารทุกทาน และ 5) ขาวประกาศจัดซื้อจัดจางที่เปนปจจุบัน บน 
เว็บไซตของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังไดจัดพิมพและเผยแพรรายการที่ 1) 2) และ 3) ใหกับหนวยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวของดวย อยางไรก็ตาม โรงเรียนควรแสดงผลการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งปแยกเปน
รายเดือนใหผูที่สนใจสามารถเรียกดู (download) ขอมูลไดบนเว็บไซตของโรงเรียนดวย 
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   ในปตอไป โรงเรียนควรปรับปรุงการเปดเผยขอมูลในประเด็นตอไปนี้ เชน การเขาประชุมของ
คณะกรรมการ, โครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญทุกชุด, สําหรับงบการเงิน
ควรเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และคณะกรรมการตรวจสอบควรอธิบายถึง 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน พรอมทั้งลงนามรับรองดวย, 
นโยบายการกําหนดคาตอบแทนและรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ , นโยบายและ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการของโรงเรียน, สารสนเทศเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียที่ครบถวน เชน 
ผลการสํารวจความพึงพอใจในงานบริการดานตางๆ,  ผลการศึกษา/วิจัยที่สําคัญของโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย  สําหรับการเปดเผยขอมูลในเว็บไซต  ควรเพิ่มเติมนโยบายและ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของโรงเรียน และผลการปฏิบัติงานทั้งการเงิน และไมใช
การเงินที่สําคัญดวย 

  การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ โรงเรียนยังไมมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดย
ผูอํานวยการไดนําเรียนตอตัวแทนกรรมการ เพื่อขอใหแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทราบวามีเรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการ ไดให
ความเห็นในการประชุมครั้งที่ 56/3/2551 วันที่ 21 พ.ค. 51 วาระที่ 4.2 เฉพาะกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองเทานั้น โดยสวนใหญเสนอใหจัดไปดูงาน สัมมนา หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู 
เปนตน  

 ในปตอไป โรงเรียนควรจัดทําคูมือสําหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใหคณะกรรมการได
ยึดถือไวปฏิบัติ และจัดสัมมนาใหความรู ความเขาใจในประเด็นตางๆ ที่ยังไมไดดําเนินการในปนี้ 
ซึ่งคณะกรรมการอาจจะมีแนวทางดําเนินการตางๆ สนับสนุนชวยใหฝายบริหารของโรงเรียน
สามารถปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้นตอไป 



 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
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11. ระดับคุณภาพของ
แผนปฏิบัติงาน 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.5867 โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  โดยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน, จัดประชุมช้ีแจงและระดมความคิดจาก
หัวหนาสาขา/ฝาย/กิจกรรม/งาน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําป, 
จัดทํารางแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณรายจายประจําป, จัดประชุมเพื่อใหทุกฝายท่ี
เกี่ยวของไดศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําปและ
ตรวจสอบความสมบูรณ,  แกไขปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําป ให
สอดคลองกับการดําเนินงานของโรงเรียนมากที่สุดและเกิดจากขอเสนอแนะของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 นอกจากนี้โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาส และขอจํากัด เพื่อทํา
หนาที่วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาส และขอจํากัดของโรงเรียน เพื่อใหทันสมัยกับสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
นโยบาย และพันธกิจของโรงเรียน และที่สําคัญมากคือ เปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียนมี 
สวนรวมในการจัดทําแผนของพนักงาน และเปดกวางใหมีการสื่อสารทําความเขาใจของแผนทั่วทั้ง
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไดจัดพิมพเอกสารตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนเลมขนาดเล็ก แจกเปนเอกสารเผยแพรใหทั้งครู นักเรียน บุคลากรของ
โรงเรียน และผูปกครองใหทราบตัวช้ีวัดและเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน 
 แตอยางไรก็ตาม ในขั้นตอนเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจายประจําปตอ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อใหขอคิดและขอเสนอแนะนั้น เนื่องจากโรงเรียนมีกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 เดือนตอ 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อประชุมเดือนสิงหาคม 2551 จะเวนเดือน
กันยายน 2551 และมาประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2551 โรงเรียนจึงจําเปนตองเสนอให
คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาแผนลวงหนากอนซึ่งโรงเรียนนําสงรางแผนแยกตางหากออกจาก
เอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551  (ประจําเดือนกันยายน 2551 แตถูกเลื่อนไป
ประชุมจริงวันที่ 1 ตุลาคม 2551) โดยแจงใหทราบดวยวาตัวช้ีวัด “ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติ
งาน” นี้มีเรื่องวันที่เห็นชอบเปนเกณฑการใหคะแนนดวย 
 ผูประเมินพิจารณาวาความพยายามของโรงเรียนในการสงเอกสารแผนใหคณะกรรมการพิจารณา
ลวงหนานั้น  เปนวิธีการที่ดีแตโรงเรียนไมสามารถรวบรวมความเห็น /ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลับมาปรับปรุงแผนได ดังนั้นจึงจําเปนตองยึดการประชุมในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหขอคิดและขอเสนอแนะและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เปนผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง จึงสงผลใหลาชากวาวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 ซึ่งเปนเกณฑการใหคะแนนประเมินผลตัวช้ีวัดนี้ ซึ่งตามหลักเกณฑควรอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานกอนเริ่มปงบประมาณใหม 
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12. จํานวนผลงานทาง
วิชาการของครูที่ได
ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการและที่ไดเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการใน
ระดับประเทศและ/หรือ
ระดับนานาชาติที่จัด
โดยหนวยงานตาง ๆ 

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยจํานวนผลงานทางวิชาการของครูที่ไดรับ 
การตีพิมพในวารสารวิชาการ และที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติที่จัดโดยหนวยงานตางๆ จํานวนทั้งหมด  12 เรื่อง ตัวอยางผลงาน เชน การใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อทดแทนการใชสัตวทดลองในการศึกษากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา, 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสมบัติดานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น, e-Training Package in 
Trigonometry for Mathematics Teachers เปนตน  

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายโดยโรงเรียน
มีนโยบายสงเสริมใหครูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ โรงเรียนจึงจัดประชุมช้ีแจงครูและ
เจาหนาที่ใหเห็นความสําคัญของการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง
สนับสนุนใหครูทําผลงานทางวิชาการ  นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่จะใหรางวัลเปนแรงจูงใจแกผูที่
มีผลงานทางวิชาการ โดยใหโอกาสไปศึกษาดูงานในตางประเทศ นอกเหนือจากการใชผลงาน
ดังกลาว เพื่อการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบของโรงเรียน  

 การผลิตผลงานทางวิชาการของครูควรเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยโรงเรียนวิทยาศาสตรใน
ตางประเทศมีการสนับสนุนและกระตุนใหครูผลิตผลงานทางวิชาการเชนกัน อยางไรก็ตาม 
ในระยะแรก โรงเรียนอาจเริ่มตนดวยการใหครูนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมและตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับประเทศ กอนการนําเสนอผลงานและตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติใน
อนาคตตอไป  ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร สงผลใหโรงเรียนไดพัฒนากาวสูมาตรฐาน
นานาชาติดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


