
 

  
 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการและด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ น าร่องสรรหาและจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วม
โลกและธรรมชาติ 

  

1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง  
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             

           มาตรา 8 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
1) ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2) จัดท าหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับใช้ในโรงเรียน 
3) ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 ผู้อ านวยการ : ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์     

รายงานการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.5 รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  
 

คณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 

1) รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3) รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) ดร.ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 (ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

7) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะคีรี) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

8) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ              
(ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

9) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
  (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11) ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวทิยานสุรณ์ 

1.6 โครงสร้างและอัตราก าลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
 1) โครงสร้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประสานงานสายงานวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์

สาขาวิชาเคม ี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส ์

หน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน
เทคโนโลยี (Workshop) 

สาขาวิชาพลานามยั 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมศึกษาและศลิปะ 

โครงการบริการวิชาการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ฝ่ายวิทยบริการ 

ฝ่ายคลังและพสัด ุ

ฝ่ายกิจการหอพัก 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ผู้ตรวจสอบภายใน ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียน 
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2) อัตราก าลัง  

รายการ 
จ านวน (คน) 

กลุ่มบริหาร กลุ่มครู กลุ่มปฏิบัติการ รวม 

กรอบอัตราก าลัง 20 92 59 171 
 

1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 372.0449 
ล้านบาท 

1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) วิสัยทัศน์  

                 “เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ น าร่องสรรหาและจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือน  
ร่วมโลกและธรรมชาติ” 

(2) พันธกิจ  
1) พัฒนาต้นแบบและน าร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้มี

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ   

2) พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ   

3) ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การน าร่องการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

เป้าประสงค์: เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
สามารถขยายผลในวงกว้างได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

เป้าประสงค์: มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการพิเศษ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทั้ง
ตอนต้นและตอนปลาย ส าหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

เป้าประสงค์: บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและ
เว็บไซต์ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย 

2. สรุปผลในภาพรวม 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.3548 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ค่าคะแนนที่ได้ 
4.1589 ส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ค่าคะแนน 4.5400 ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สูงกว่าเป้าหมายมาก ได้คะแนน 4.3470 และผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้าน
การก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.9583  

2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

น ้ำหนัก ผลคะแนน

มิติที ่1
ประสิทธผิลของกำร
ปฏิบัติงำน

60% 4.1589

มิติที ่2 คุณภำพกำรให้บรกิำร 15% 4.5400

มิติที ่3
ประสิทธภิำพของ
กำรปฏิบัติงำน

10% 4.3470

มิติที ่4 กำรก้ำกับดูแลกิจกำร 15% 4.9583

รวมทุกมิติ 100% 4.3548

ผลประเมินแยกตำมมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2548-2557 

คะแนน พ.ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที ่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 
2552 3.9365 4.9479 4.1667 4.8111 4.0377* 
2553 4.7042 4.2300 5.0000 4.1710 4.5797 
2554 4.1605 3.3600 5.0000 4.1350 4.1593 
2555 4.4560 4.1420 4.9725 4.2300 4.4310 
2556 3.9593 4.4267 5.0000 4.5104 4.2351 
2557 4.1589 4.5400 4.3470 4.9583 4.3548 

หมายเหตุ : * ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (น้ าหนักร้อยละ 4) 
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ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงน ำ้หนัก

60 4.1589
1.1 ผลการทดสอบความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดย

เทียบกับคะแนนมาตรฐาน (T-Score)
T-Score

1.1.1 ผลการทดสอบความถนดัทางคณิตศาสตร์ (PAT1)* T-Score 2 97 100 103 106 109 98.08 1.3600 0.0272

1.1.2 ผลการทดสอบความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)* T-Score 2 87 88 89 90 91 84.42 1.0000 0.0200

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉล่ียของนกัเรียน
ของโรงเรียน: ผลการทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) โดยเทียบ
เป็นคะแนนมาตรญาน (T-Score)*

T-Score 2 64 67 70 73 76 68.13 2.3767 0.0475

1.3 ร้อยละของนกัเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรก
ของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนกัเรียนที่
ได้รับทุนทั้งหมด

ร้อยละ 2 55 57 59 61 63 64.24 5.0000 0.1000

1.4 คะแนนเฉล่ียการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับ
นานาชาติ SAT ของนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ คะแนน 3 1200 1300 1400 1500 1600 1473.7 3.7370 0.1121

1.5 จ านวนโครงการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของนกัเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงาน/ประกวดใน
ระดับนานาชาติ

โครงงาน 4 23 24 25 26 27 27 5.0000 0.2000

1.6 จ านวนโครงการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของนกัเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ โครงงาน 5 5 6 7 8 9 10 5.0000 0.2500

1.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL 
มากกว่า 500

ร้อยละ 5 66 68 70 72 74 73.94 4.9700 0.2485

1.8 จ านวนนกัเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติใน 
7 สาขาวิชาทั้งที่ด าเนนิการโดย สสวท. 5 สาขาวิชา และสอวน. 
2 สาขาวิชา

คน
2 8 9 10 11 12 9 2.0000 0.0400

1.9 หลักสูตรของโรงเรียนมีโครงสร้างการจดัเนือ้หาวิชา
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนานกัเรียนเทียบเคียงได้กับ
เนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนานกัเรียบนของ
โรงเรียนวิทยาศาตร์ชั้นน าของโลก

ร้อยละ
5 70 75 80 85 90 93.02 5.0000 0.2500

1.10 ผลส าเร็จของการส่งเสริม จงูใจให้นกัเรียนศึกษาต่อด้านวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยี

1.10.1 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ศึกษาต่อในสาชาวิชาที่ใช้
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ร้อยละ 4 83.33 94.15 95 95.83 96.67 98.31 5.0000 0.2000

1.10.2 ร้อยละของนกัเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยี

ร้อยละ 5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 22.46 1.0000 0.0500

1.11 จ านวนเร่ืองที่เผยแพร่วีดีโอบันทึกการสอนของครูที่นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

เร่ือง 4 4 5 6 7 8 8 5.0000 0.2000

1.12 ผลส าเร็จของการส่งเสริมให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

1.12.1 จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับความร่วมมือ
จากนกัวิทยาศาสตร์พื่เล่ียงจากหนว่ยงานวิจยัภายนอก

โครงงาน 5 46 48 50 52 54 54 5.0000 0.2500

1.12.2 ร้อยละของนกัเรียนที่เข้าร่วมท า.โครงงานวิทยาศาสตร์กับ
นกัวิจยัได้รับผลการประเมินจากหนว่ยงานวิจยัในระดับดัมาก

ร้อยละ 5 10 20 30 40 50 80 5.0000 0.2500

1.13 ร้อยละของผลส าเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่
ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์

ระดับ 5 60 65 70 75 80 83.33 5.0000 0.2500

4 5

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมนิกำรปฏบิัตงิำนตำมค้ำรับรองกำรปฏบิัตงิำนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์(องค์กำรมหำชน) 

ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

หน่วยวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน

1 2 3

มติทิี่ 1  ดำ้นประสิทธผิลของกำรปฏบิัตงิำน

น ำ้หนัก 
(ร้อยละ)

ตวัชี วัดผลกำรปฏบิัตงิำน
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ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงน ำ้หนัก

15 4.5400

2.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ

ระดับ
5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 83.10 3.6200 0.1810

2.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของ
โรงเรียน

ร้อยละ
5 70 75 80 85 90 98.77 5.0000 0.2500

10 4.3470
3.1 ร้อยละของการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน ร้อยละ 3 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.1500

3.2 ร้อยละของนกัเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนในระดับดี

ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 83.47 3.6940 0.1847

3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในระดับดีขึ้นไป

ระดับ 2 75 80 85 90 95 98.74 5.0000 0.1000

15 4.9583
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.9375 4.9375 0.4938

4.2 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนนิงานตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายจดัต้ัง

ระดับ 2 1 3 5 5 5.0000 0.1000

4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ์

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

100 4.3548

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมนิกำรปฏบิัตงิำนตำมค้ำรับรองกำรปฏบิัตงิำนของ
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์(องค์กำรมหำชน) 

ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

หน่วยวัด

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน

1 2

น ำ้หนักรวม

มติทิี่ 2 ดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำร

น ำ้หนัก 
(ร้อยละ)

ตวัชี วัดผลกำรปฏบิัตงิำน

มติทิี่ 4 ดำ้นกำรก้ำกับดแูลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร

3

มติทิี่ 3 ดำ้นประสิทธภิำพของกำรปฏบิัตงิำน

4 5

ค่ำคะแนนที่ได้  

 

3.  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.1589 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

3.1.1 ผลส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล : นโยบายอัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุกคน 
เตรียมความพร้อม เป็นผู้น าประเทศในทุกสาขา และผลส าเร็จตามพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาต้นแบบและน าร่อง
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก ปรากฏผลดังนี้ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการสอบผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห
งชาติ ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ PAT1 โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน โดย
เทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน (T score) 98.08 คะแนนและวิทยาศาสตร์ PAT2 โดยเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน (T 
score) 84.42 คะแนน ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก 
ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.3600 และ 1.0000 ตามล าดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ย
ของนักเรียนของโรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน (T-Score) 
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68.13 คะแนนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดเช่นกัน ค่าคะแนนที่ได้ 2.3767 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 เกิด
สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ท าให้ต้องเลื่อนสอบออกไปจากเดือน ธันวาคม  2556 เป็น มกราคม 2557 ท า
ให้นักเรียนที่เข้าสอบมีเพียง 148 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คน ดังนั้นผลการสอบไม่น่าจะสะท้อนภาพรวมของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
คือ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุก
ด้าน นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548 และ
พุทธศักราช 2552 ประกอบกับโรงเรียนมีที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงใน  
แต่ละสาขาวิชาด้วยรวมทั้งได้ด าเนินการเปดคลินิกวิชาการ เพ่ือใหค าปรึกษากับ นักเรียนดานการเรียนการสอน
ด้วย 

ผลการทดสอบความถนัดโดยเฉลี่ยของนักเรียน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เป้าหมาย (T Score) 
(ที่ค่าระดับ 3) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT1) 103 98.08 

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2) 89 84.42 

ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  70 68.13 
 

 ในปงบประมาณ 2557 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้รับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้ง
แตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก QS World 
University Ranking 2013/2014 ของ Top University จ านวน 9 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีทั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 64.24 ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน        ค ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 ซึ่งโรงเรียนได้ใหขอมูลและ
ความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของโลกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการ
จัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ รวมถึงความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวย นอกจากนี้โรงเรียน
มีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
มหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของโลก  

 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประสานงาน Top Scholars ซึ่งเป็น
สมาชิกของ Overseas Association for College Admission Counseling (OACAC) และเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจาก College Board ให้ด าเนินการจัดสอบ SAT Practice Test ส าหรับนักเรียนในประเทศไทย ทั้งนี้ 
Top Scholars ยินดีที่จะจัดสอบ SAT Practice Test ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบและตรวจข้อสอบ ตลอดจนแจ้งผลสอบให้โรงเรียนทราบทั้งแบบที่เป็นผลสอบรวมและแบบ
รายบุคคล โรงเรียนได้จัด  การสอบ SAT Practice Test ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ส าหรับนักเรียนที่ได้แสดง
ความจ านงเข้าสอบจ านวน 213 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 159 คน และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 54 คน ผลการสอบปรากฏดังนี้ ผลคะแนนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : คะแนนรวมสูงสุด 
1,830 คะแนน คะแนนรวมต่ าสุด 1,130 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 1,473.70 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 3.7370 
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 ในปีงบประมาณ 2557 โครงงานของนักเรียนได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอผลงาน
ในที่ประชุมวิชาการจ านวน 27 โครงงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญการเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ 
ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา รวมทั้งใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการท าโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการท าโครงงานของนักเรียนเป็นอย่างดี ค่าคะแนนที่ได้ 
5.0000 

 นักเรียนของโรงเรียนที่มีขอมูลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษท้ังสิ้น จ านวน 238 คน โดย
โรงเรียนไดคัดเลือกคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่สูงที่สุดของนักเรี ยนแตละคน พบวาผลการสอบ
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 
สงูสุด 667 คะแนน คะแนนต่ าสุด 400 คะแนน และเมื่อน าผลคะแนนมาเฉลี่ยเทียบเทาคะแนน TOEFL PBT      
ผลปรากฏวาได คะแนนเทากับ 530.95 คะแนน และมีนักเรียนที่ได้คะแนน เมื่อเทียบเป็น           ต้ังแต่     
คะแนนข้ึนไป จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ       ซึ่งยังมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 
4.9700 เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินงานคือ นักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกันมาก 
เนื่องจากการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเนนผูมีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีการทดสอบความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช       
วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรประยุกต จ านวน 232 คน จากนักเรียนทั้งหมด 236 คน (ไม่นับรวม 2 คนที่อยู่
ระหว่างเรียนภาษา) คิดเปนรอยละ 98.31 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือ สถานีวิจัย ที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุน
ให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการท าโครงงานของนักเรียน ค่าคะแนนที่
ได้เป็น 5.0000  

อย่างไรก็ดี มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยี 
จ านวน 53 คน จากนักเรียนทั้งหมด 236 คน (ไม่นับรวม 2 คนที่อยู่ระหว่างเรียนภาษา) คิดเปนรอยละ 22.46 ซึ่งยัง
น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 1.0000 เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินงานคือ นักเรียนและ
ผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจที่ยังไมเพียงพอใหนักเรียนเห็นคุณคาใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ส าหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศประจ าป พ.ศ.  2557 จ านวน 9 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน  สาขาวิชาเคมี 1 
คน สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 1 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 3 คน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จ านวน 1 คน 
และสาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จ านวน 2 คน  ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 2.0000 เนื่องจากนักเรียนมีเวลาจ ากัดและจ าเป็นต้องท า
กิจกรรมอย่างอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ จึงมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
น้อยลง และนักเรียนบางส่วนสละสิทธิ์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เนื่องจากเวลาในการสอบคัดเลือกในค่าย สสวท. ตรงกับเวลาที่
ไปรายงานตัวรับทุนต่างประเทศ หรือการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีหลักสูตรที่มีโครงสร้างการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียนเทียบเคียงได้กับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก ได้แก่ 
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1)  Korea  Science  Academy  of  KAIST 
2)  Illinois  Mathematics  and  Science  Academy 
3)  North  Carolina  School  of  Science  and  Mathematics 
4)  หลักสูตร  International  Baccalaureate  (IB) 
5)  หลักสูตร  Cambridge 
6) National  University  of  Singapore  High  School  of  Mathematics  and  

Science  (NUS)  

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือถ้าหัวข้อเรื่อง/เนื้อหาที่หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิด
สอนตรงกับหลักสูตรของโรงเรียนชั้นน าอย่างน้อย 3 แห่ง ถือว่าหลักสูตรนั้นเทียบเคียงกัน จากการวิเคราะห์หัวข้อ
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนด้านการวิจัย ความเป็นผู้น า กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย ผลการวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 93.02 ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 

3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงาน/ประกวดในระดับนานาชาติ จ านวน 27 โครงงาน ได้แก่ โครงงาน ดังนี้  

1) การประกวดโครงงานในงาน INFO MATRIX 2014 (International Informatics Project 
Competition) ณ ประเทศโรมาเนีย ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

2) การประกวดโครงงานในงาน The International Science Conference for high School 
at Kolmagorov school ณ ประเทศรัสเซีย ได้รับรางวัล จ านวน 2 โครงงาน 

 3) การประกวดโครงงานในงาน 15th Elementz Science Research Competition and 
Exhibition ณ Anderson Junior College ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 4) การประกวดโครงงานในงาน Water is life 2014 ณ Ruffle institution ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 5) การประกวดโครงงานในงาน International Sustainable world Energy Engineering 
Environmental Project Olympiad 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 6) การประกวดโครงงานในงาน The 6th International Sustainability Project Olympiad 
ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ได้รับรางวัล จ านวน 4 โครงงาน 

ผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้เป็น 5.0000 ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญการเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา รวมทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการท าโครงงาน
และยินดีให้การสนับสนุนในการท าโครงงานของนักเรียนเป็นอย่างดี 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีโครงงานของนักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน ณ ที่
ประชุมวิชาการจ านวน 10 โครงงาน ดังนี้ 

1) การประกวดโครงงานในงาน INFO MATRIX 2014 (International Informatics Project 
Competition) ณ ประเทศโรมาเนีย ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

2) การประกวดโครงงานในงาน The International Science Conference for high School 
at Kolmagorov school ณ ประเทศรัสเซีย ได้รับรางวัล จ านวน 2 โครงงาน 
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 3) การประกวดโครงงานในงาน 15th Elementz Science Research Competition and 
Exhibition ณ Anderson Junior College ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 4) การประกวดโครงงานในงาน Water is life 2014 ณ Ruffle institution ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 5) การประกวดโครงงานในงาน International Sustainable world Energy Engineering 
Environmental Project Olympiad 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล จ านวน 1 โครงงาน 

 6) การประกวดโครงงานในงาน The 6th International Sustainability Project Olympiad 
ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ได้รับรางวัล จ านวน 4 โครงงาน 

ผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้เป็น 5.0000 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีที่จะน าเสนอ
โครงงานในการประชุมวิชาการได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนับสนุนนักเรียนในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ และโรงเรียนหาทุนสนับสนุนสมทบบางส่วน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ 

 ในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าวีดิโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน จ านวน 8 เรื่อง ดังนี ้

1) กฎการนับเบื้องต้น  
2) ความน่าจะเป็น 
3) แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
4) ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ 
5) การค านวณค่า pH ในการไทเทรตกรดแก่และเบสแก่ 
6) Valent  Bond Theory 
7)  Network Protocol 
8) IP Address 

ซึ่งวิดีโอการสอนทั้งหมดสามารถดูได้ผ่านทาง Website ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
https://www.mwit.ac.th/,  https://www.mwit.ac.th/lc/index.php ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันกับโรงเรียน
หรือสถาบันทางการศึกษาต่างประเทศ (Partner School) นอกจากนี้โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานของนักเรียนไป
ร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ณ ที่ประชุมวิชาการ จ านวน 26 โครงงาน ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบที่มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning 
ให้กับครูผู้สอนทุกคน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ โดยมีจ านวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดล                
วิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Inquiry - based 
หรือ Problem-based ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 19 รายวิชา ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 โดยโรงเรียนจัดให้มีคณะท างาน
จัดท าหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ค าอธิบายรายวชิา (Course Description) วัตถุประสงครายวิชา (Course 
Objective) และแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ (Course Syllabus) และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
ว30291 ธรรมชาติและการสืบเสาะอยางวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2555 

https://www.mwit.ac.th/lc/index.php
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สนับสนุนและสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู 

3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ท าวิจัยที่ใหความอนุเคราะห
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ านวน 36 หนวยวิจัย มีนักวิทยาศาสตรพ่ีเลี้ยงจ านวน 67 คน ในการให้
นักเรียนท าโครงงานวิจัยและฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนให้ใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 54 โครงงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000    

 นักเรียนที่เข้าร่วมท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 คิดเป็น ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ของคะแนนตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน อนึ่ง แบบประเมินประกอบด้วยเกณฑ์ 8 รายการคือ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) ความสามารถใน
การเรียนรู้และแก้ปัญหา 3) ความมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร      
5) ความมีวินัยในตนเอง 6) ความสามารถในการวางแผนและบริหารเวลา 7) การมีมนุษยสัมพันธ์และ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ 8) ความมีแววในการเป็นนักวิจัยในอนาคต  

3.1.4 พันธกิจเกี่ยวกับการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดท าข้อตกลงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 จ านวน 12 
โรงเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ที่มีขอบข่ายเนื้อหาตามหลักสูตรของภาคเรียนที่ 1/2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ส าหรับรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2 จัดให้กับรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4 และรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยจัดพร้อมกัน 2 รุ่น  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
237 คน โดยร้อยละของผลส าเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ประเมินโดยบุคคลภายนอก มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.33 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000    
 

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5400 

3.2.1 การน าผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณพ.ศ. 2556 เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และ
เข้าใจผู้รับบริการ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  

โรงเรียนได้ด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก าหนดแนวทางการปรับปรุงงานตาม
ผลส ารวจดังนี้ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2557 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็ นหัวข้อ
เฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ต้องให้บริการนักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียน
ตลอดเวลา ดังนี้ 

 เทคนิคการให้บริการที่เน้นเฉพาะแต่ละงาน 
 เทคนิคการลดความขัดแย้งในการให้บริการ 
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 เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
โดยอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้รับประสบการณ์และเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน จะได้รับตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ส่วนการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในบริเวณโรงเรียน  เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน  ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเชิงเทคนิค  ดังนี้ 

 ความสะดวกในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
 ระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ความทั่วถึงของการบริการเครือข่ายไร้สาย  (Wireless  LAN) 
 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 96/5/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000  

3.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้ด าเนินการจ้างผู้ประเมินอิสระเพ่ือเข้ามาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน คือ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และคณะ 
จากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 และผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าว ในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  สิ่งอ านวยความสะดวก และส ารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้โรงเรียนให้ความส าคัญกับความมีคุณธรรม และจริยธรรมตามวาระ
แห่งชาติ ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการสนทนากลุ่มเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 

 

การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการส ารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 83.40 79.60 
2. ฝ่ายวิทยบริการ 79.60  
3. ฝ่ายอ านวยการ 81.60  
4. ฝ่ายกิจการหอพัก 81.40 83.00 
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 84.60 83.40 
6. ฝ่ายวิชาการ 81.80 85.20 
7. ฝ่ายคลังและพัสดุ 85.20  
8. งานเทคโนฯ 73.20  
9. งานบริการอ่ืนๆ 80.40 85.80 
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ) 81.20 85.00 
รวมเฉลี่ยผลการส ารวจฯนักเรียนและผู้ปกครอง (ร้อยละ) 83.10 
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โดยสรุปนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิ ดล         
วิทยานุสรณ์ ในจ านวนทั้งหมด 9 ฝ่าย/งาน เป็นร้อยละ 83.10 คิดเป็นค่าคะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่ 
3.6200 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 

ทั้งนีส้รุปข้อเสนอแนะจากการส ารวจ ดังนี้ 
1) ฝายวิเทศสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนและโครงการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพ่ือให้

นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมตัวทัน โดยเฉพาะทุนและโครงการแลกเปลี่ยนมีเป็นประจ าทุกปี ขณะเดียวกัน 
ส าหรับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้มีเป็นประจ าทุกปี เร่งด่วนและมีเวลาประชาสัมพันธ์น้อยฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ก็มีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบ  เพ่ือได้รับทราบข้อจ ากัดเหตุผลของการใช้
เวลาในการประชาสัมพันธ์นั้น เช่น อาจใช้การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เป็นต้น 

2) ฝายวิทยบริการ ควรมีการพัฒนามาตรการก ากับดูแลการใช้ห้องสมุด ที่เป็นมาตรการเหมาะสม
ส าหรับการควบคุมผู้ใช้เสียงดังในห้องสมุด ด้วยวิธีการนิ่มนวล เงียบ ไม่รบกวนผู้ใช้ห้องสมุดอ่ืนๆ สุภาพ และมี
ประสิทธิภาพ เวลาการเปิดห้องสมุด ควรมีการพิจารณาก าหนดเวลาให้บริการให้มีความเหมาะสมเนื่องจากมี
นักเรียนจ านวนหนึ่งราว 1/3 ซึ่งต้องอยู่ในหอพักเป็นประจ าไม่ได้กลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดต่อเนื่อง
ยาว การเปิดบริการในช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อย อาจพิจารณาให้เป็นการเปิดปิดห้องสมุดบางส่วนและการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และการพิมพ์ ควรมีการจัดท าคู่มือหรือค าแนะน าในการใช้งานพิมพ์ การแก้ไขปัญหาในกรณีไม่
สามารถท าการพิมพ์งานได้ ในปัญหาทางการพิมพ์งานที่พบบ่อยๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนได้สามารถเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได ้

3) ฝายอ านวยการ การรับจ่ายไปรษณียภัณฑ์ ควรมีการติดตามไปรษณียภัณฑ์อยู่เสมอ ส าหรับ
พัสดุที่ตกค้างเป็นเวลานาน ควรมีการแจ้งให้ผู้รับทราบโดยตรงและการแนะน าให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 
ฝ่ายอ านวยการควรประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนที่ต้องการใช้ช่องทางโรงเรียนเป็นสถานที่รับไปรณียภัณฑ์  ให้ท าการ
สื่อสารกับผู้ส่ง เพ่ือแจ้งแก่นักเรียนที่เป็นผู้รับทราบว่า นักเรียนก าลังจะได้รับไปรณียภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาใด 

4) ฝายกิจการนักเรียน ระบบการขออนุญาตออกจากหอพัก ทางอินเทอร์เน็ตใช้เวลานาน และมี
หลายขั้นตอนซับซ้อน ควรมีการพิจารณาปรับลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลงในการรับส่งนักเรียน  และการเข้า-ออก
หอพัก บางขั้นตอนมีความซ้ าซ้อน ควรพัฒนาให้มีรูปแบบ One stop service และระบบสแกนบัตรเข้าออก
ท างานช้า และใช้เวลานานในการท างาน ท าให้นักเรียนต้องยืนรอแถวเพ่ือสแกนบัตรที่ละคน ควรพิจารณาปรับแก้
วิธีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่รวดเร็วกว่า อาจเปลี่ยนระบบ หรือเครื่องที่ท างานเร็วขึ้นหรือใช้
มาตรการตรวจสอบจ านวนนักเรียนด้วยวิธีการใหม่ 

5) ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องประโยชน์และความจ าเป็นของ
การซ้อมหนีอัคคีภัยประจ าปี ให้แก่นักเรียน อาจชี้ให้เห็นถึงผลเสียหายหากไม่มีการซ้อมหนีอัคคีภัย การออกพัฒนา
วิธีการให้ความรู้และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีในเรื่องการซ้อมหนีอัคคีภัย ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์ควรมีการตรวจสอบ ซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปรกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
สม่ าเสมอ การก าหนดพื้นท่ีชั้นในและชั้นนอก ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง สาเหตุและความจ าเป็นที่มีการ
ก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวแก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วยยานพาหนะรับส่งนักเรียนในการท าโครงงาน  มีจ านวน
น้อย และพนักงานขับรถ ควรศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทางเพ่ือป้องกันการหลงทางและเสียเวลา 

6) ฝายวิชาการ  ควรพิจารณาขั้นตอนในการขอหนังสือที่มีความเหมาะสม เน้นขั้นการขอหนังสือที่
ง่ายและถูกต้อง ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการส าหรับการขอหนังสือรับรองของนักเรียน และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการควรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่นักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้รับบริการ การให้บริการที่
ดีย่อมสร้างความพ่ึงพอใจในการรับบริการ 

7) ฝายคลังและพัสดุ ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือคู่มือค าแนะน าแก่นักเรียนได้ทราบถึงการขอใช้ 
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หรือเบิกวัสดุ คุรุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนทราบเรื่องวัสดุและคุรุภัณฑ์ที่ใช้
ในการท าโครงการหรือโครงงาน สิ่งใดสามารถเบิกได้ หรือสิ่งใดไม่สามารถซื้อได้ เป็นต้น และควรมีการโอนเงิน
ค่าอาหารเข้าบัญชีของนักเรียนให้ตรงต่อเวลา 

8) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมและเพียงพอ
ส าหรับการใช้งานของนักเรียน ควรมีการพัฒนาปรับปรุง Website ของโรงเรียนให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะบางภาควิชาหรือบางหน่วยงานย่อย ไม่มีการเคลื่อนไหวปรับปรุง webpage ให้
ทันสมัย ควรมีการพัฒนาระบบ MIS เนื่องจากมีการขัดข้องบ่อยครั้ง ขาดความเสถียร และควรมีการปรับเวลา
ให้บริการส าหรับนักเรียนที่ต้องการใช้บริการ เช่น การเปิดบริการช่วงพักเท่ียงหรือหลังเลิกเรียนครึ่งชั่วโมง เป็นต้น 

9) งานบริการอ่ืนๆ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์กีฬาให้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย มีความพร้อม
ให้บริการ มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และควรมีการดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาและฟิตเนส ที่ช ารุดเสียหายให้มี
ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ควรมีการซ้อมแซมสนามกีฬากลางแจ้งให้มีอุปกรณ์กีฬาพร้อมให้บริการ 

3.2.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการจากโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 ปรากฏว่า ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการทางวิชาการอยู่ในระดับดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.77 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000    

3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 

3.3.1 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 307,954,304 บาท จากผลการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2557) มีการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ 
261,667,757 บาท สามารถประหยัดได้ 46,286,547 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000  

3.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักการอ่าน  รักการเขียน 
และรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้น า มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รักการออก  
ก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : ผลการประเมินความ
สอดคล้องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.90 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผลการประเมินความ
สอดคล้องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 84.79 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งจากผลการประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับอุดมการณ์ของโรงเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกกิจกรรม ทุกด้านต่างๆ 
ดังกล่าว โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.47 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าว
ครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 3.6940  

3.3.3 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ คือ การหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ กระบวนการคิด คุณธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด การวัดและ
ประเมินผลต้องใช้วิธีที่หลากหลาย นอกจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่ต้องมีการวัดและการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด ยังต้องมีการประเมินจากพฤติกรรม
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ทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานผลงาน แฟ้ม
สะสมผลงาน และอ่ืนๆ เพ่ือแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง และผู้ปกครองจะได้ทราบ
ระดับความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนด้วย โดยมีหัวข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
10 ข้อ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการเรียนรู ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการท างานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งจากการ
ประมวลผลด้วยระบบ MIS ตามหัวข้อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจ า
ชั้นในภาคเรียนที่ 2/2556 นั้น ผลปรากฏว่าจากการประเมินนักเรียนทั้งหมด จ านวน 718 คน มีนักเรียนจ านวน 
709 คน ที่มีผลการประเมินความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.74    
คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
 

3.4 มิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9583 

3.4.1 ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

        การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็น
ว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพ่ือการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล  

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ที่ค่าคะแนน 
4.9375 จ าแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล น้ าหนัก  
(แปลงเป็น 100) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม = 5) 

1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  70   

1.1 
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม   

20 5.0000 

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ 17.5 4.6429 
1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน  5 5.0000 
1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 5.0000 

1.5 
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศส าคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจ าปี หรือ website 

17.5 5.0000 

2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  30  
2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  20 5.0000 
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ  10 5.0000 
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4.0000

5.0000

                                                                
                          

                                                         
                   

                                                                
                      

                                                      

                         

               

 

1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้
คณะกรรมการปฏิบัติ งานตามหน้าที่ความรั บผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล บทบาทของ     
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ได้แก่ 

 1.1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจน   
กลยุทธ์หลักในการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 เป็นบรรทัดฐานในการจัดท า       
ทั้งนี้แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) ของโรงเรียนมีความครบถ้วน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณรายปีอย่างชัดเจน   

    1.2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลติดตามผลการด าเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลัก
อย่างสม่ าเสมอ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อ
รายงานการเงินประจ าแต่ละไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็น  

1.3) มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญต่อโรงเรียนทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจ าปี  2556 และในเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น 
ประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
ส าคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น  

1.4) คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 95/4/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ได้
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งที่เป็นแบบรายบุคคล และในภาพรวมทั้งคณะซึ่ง
โรงเรียนได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านแล้วน ามาสรุปเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 96/5/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557 

1.5) การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนการ
ประชุมทั้งหมดที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ ได้
ก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือนเว้นเดือน คือ จ านวน 6 ครั้ งต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จ านวน 6 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้

ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.9375 คะแนน 
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เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.45 
2.1) ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ 5 ระบบ พบว่า 

 ด้านการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารฯ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมครั้งท่ี 91/6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และคณะกรรมการบริหารฯ 
ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน เป็นจ านวน 4 ครั้ง 

 ด้านการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลท า

หน้าที่ (1) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน (2) ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน สอบทานและพิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 91/6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  
ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลได้ประชุมเพ่ือพิจารณาด าเนินการและเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 91/6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  

ได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการบริหารฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารฯครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  
คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 90/5/2556 วันที่ 11 กันยายน 2557) เห็นชอบใน

แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโดย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารฯเป็นจ านวน 4 ครั้ง 

 และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
คณะกรรมการบริหารฯ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมี

กรรมการบริหารเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการบริหารฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557  ได้เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 56/5/2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556โรงเรียนได้เสนอรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล แล้วเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯเป็นจ านวน 4 ครั้ง 
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3.4.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

        โรงเรียนได้สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนในครั้งท่ี 96/5/2557 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 รวมถึงได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกต และ
น าเสนอผลการปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 97/6/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 
2557 คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000   

3.4.3 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  

        มากกว่าร้อยละ 90 ของครูของโรงเรียนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้าน
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปี ครูของโรงเรียนมีผลงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและด้านการวิจัยในห้องเรียนรวมทั้ง มีบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 10 เรื่องต่อปี คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน   
1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นจนสามารถเป็นต้นแบบ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานที่
ส าคัญ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนี้โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 
2548 และพุทธศักราช 2552 ประกอบกับโรงเรียนมีที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชา โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา 

2) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ        
ในการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการวิจัย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญการเฉพาะด้านของ
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา รวมทั้งอนุญาตใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานและยินดีให้การสนับสนุนในการ
ท าโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน มีการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและรับนักเรียนให้
ไปดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น 
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5. ข้อสังเกตเพ่ือการปรับปรุง 
โดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่เป็นที่คาดหวัง คือการมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยี ใน
อัตราที่สูง  

จากผลการด านินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยี จ านวน 53 คน จากนักเรียนทั้งหมด 236 คน (ไม่นับรวม 2 คนที่อยู่
ระหว่างเรียนภาษา) ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินงานคือ นักเรียนและ
ผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาแนวทางเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดมาตรการและสิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

........................................ 
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