
 

 
 
 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการและด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ น าร่องสรรหา
และจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์
คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย  มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ 
และมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจ

หน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้ 
มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มาตรา 8 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
1) ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ส 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  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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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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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

1.6 โครงสร้างและอัตราก าลัง (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
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 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียน 
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2) อัตราก าลัง 

รายการ 
จ านวน (คน) 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวม 

กรอบอัตราก าลัง 1 3 132 8 144 

 

1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 342.67 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 าระดับนานาชาต ิ

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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  



 

 

5 

ที่สามารถขยายผลในวงกว้างได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เป้าประสงค์: มีหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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. 2558 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ได้คะแนน 3.9143 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับมิติที่ 
1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ค่า
คะแนนที่ได้ 3.5213 ส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ค่าคะแนน 3.1400 ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สูงกว่าเป้าหมายมาก ได้คะแนน 5.0000 และ ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการ
ก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ โดยค่าคะแนนที่ได้ 4.9375 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีผลการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน โดยสรุป คือ 

ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ วิทยาศาสตร์ PAT2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 175.43 คะแนน ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนมี
คะแนนผลการทดสอบเท่ากับ 269.84 คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดเช่นกัน ส าหรับการสอบ SAT Practice 
Test นักเรียนที่ได้แสดงความจ านงเข้าสอบจ านวน 93 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 45 คน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 48 คน ผลการสอบวัดความสามารถวิชาการระดับนานาชาติ SAT เฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์ เท่ากับ 729.38 คะแนน ค่าคะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 1.0000 
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 ส าหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศประจ าป พ.ศ. 2558 จ านวน 11 คน จากการแข่งขันใน 9 สาขาวิชา ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจ านวน 11 เหรียญ ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000 

 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้รับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาตรี      
ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก THES-QS World University Ranking 
2014/2015 ของ Top University จ านวน 10 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีทั้งหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 66.66 ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 

 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใชวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประยุกต์และเทคโนโลยี จ านวน 233 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คิดเปนรอยละ 97.89 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ แต่มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 22 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 238 คน คิดเปนรอยละ 9.24 ซ่ึงยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่ 
ได้รับรางวัลในการประกวด 11 โครงงาน จ านวน 12 รางวัล 

 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน เป็นร้อยละ 80.70 
ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

น ้ำหนัก ผลคะแนน

มิติที ่1
ประสิทธผิลของกำร

ปฏิบัติงำน
60% 3.5213

มิติที ่2 คุณภำพกำรให้บรกิำร 10% 3.1400

มิติที ่3
ประสิทธภิำพของ

กำรปฏิบัติงำน
10% 5.0000

มิติที ่4 กำรก้ำกับดูแลกิจกำร 20% 4.9375

รวมทุกมิติ 100% 3.9143

ผลประเมินแยกตำมมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่  มิติที่  มิติที่  มิติที่  รวมทุกมิติ

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

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 
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 
2558 3.5213 3.1400 5.0000 4.9375 3.9143 

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

0

1

2

3

4

5

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงน ำ้หนัก

60 3.5213

1.1 ผลการทดสอบโดยเฉล่ียของนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา

นสุรณ์ด้านความถนดัทางวิชาการ ทางวิชาชีพและทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

20

1.1.1 คะแนนเฉล่ียผลทดสอบความถนดัทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) คะแนน 3 159.30 160.93 162.56 164.18 165.80 175.43 5.0000 0.1500

1.1.2 คะแนนเฉล่ียผลทดสอบความถนดัทั่วไป (GAT) คะแนน 3 255.14 257.15 260.35 262.95 265.56 269.84 5.0000 0.1500

1.1.3 คะแนนเฉล่ียการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับ

นานาชาติ SAT

คะแนน
14 732 733 734 735 736 729.38 1.0000 0.1400

1.2 จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ระดับนานาชาติ
เหรียญ 10 7 8 9 10 11 11 5.0000 0.5000

1.3 ร้อยละของนกัศึกษาที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ศึกษา

ต่อต้ังแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรก

ของโลกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนกัเรียนทุนที่

ไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งหมด

ร้อยละ 10 59.85 60.85 61.85 62.85 63.85 66.66 5.0000 0.5000

1.4 ผลส าเร็จของการส่งเสริมจงูใจให้นกัเรียนศึกษาต่อด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15

1.4.1 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 5 96.67 97.08 97.50 97.90 98.33 97.89 3.9750 0.1987

1.4.2 ร้อยละของนกัเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ร้อยละ 10 8 9 10 11 12 9.24 2.2400 0.2240

1.5 จ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ของนกัเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ
โครงงาน 5 7 8 9 10 11 11 5.0000 0.2500

10 3.1400

2.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพื่อ

พัฒนาการให้บริการ
ระดับ

10 1 2 3 4 5 3.14 3.1400 0.3140

10 5.0000

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

3.2 ร้อยละของการจดัซ้ือ จดัหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนงาน ร้อยละ 7 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.3500

20 4.9375

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.875 4.8750 0.4875

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหนว่ยงาน
ระดับ 5 1 2 3 4 5

         5        

(ร้อยละ 89.78)
5.0000 0.2500

4.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพของครูโรงเรียนมหิดล

วิทยานสุรณ์
ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

100 3.9143

มติทิี่ 2 ดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำร

มติทิี่ 3 ดำ้นประสิทธภิำพของกำรปฏบิัตงิำน

น ำ้หนักรวม ค่ำคะแนนที่ได้

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏบิตังิำนตำมค้ำรับรองกำรปฏบิตังิำนของ

โรงเรียนมหดิลวิทยำนุสรณ์

ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2558

มติทิี่ 4 ดำ้นกำรก้ำกับดแูลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร

ตวัชี วัดผลกำรปฏบิัตงิำน หน่วยวัด
น ำ้หนัก 

(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน

1 2 3 4 5

มติทิี่ 1  ดำ้นประสิทธผิลของกำรปฏบิัตงิำน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
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3.  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 3.5213 

  ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

3.1.1 ผลส าเร็จตามพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาต้นแบบและน าร่องการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก ปรากฏผลดังนี้ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการสอบผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา   
แหงชาติ ของนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิทยาศาสตร์ PAT2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 175.43 คะแนน 
ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.0000 นอกจากนี้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียนมีผลการทดสอบความ
ถนัดทั่วไป (GAT) มีคะแนนผลการทดสอบเท่ากับ 269.84 คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดเช่นกัน ค่าคะแนนที่
ได้ 5.0000 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Teaching เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนของ Problem based Learning, Inquiry based Learning, 
SAS Curriculum pathway เป็นต้น โรงเรียนได้พัฒนาและสรรหา สื่อการเรียนการสอน/ต าราเรียน/text book 
ที่ทันสมัยเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้าน ทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และโรงเรียนได้ด าเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น. เพ่ือให้
ค าปรึกษากับนักเรียนด้านการเรียนการสอน 

 
ผลการทดสอบความถนัดโดยเฉลี่ยของนักเรียน 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เป้าหมาย (ที่ค่าระดับ 3) ผลการด าเนินงาน 

ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2) 162.56 175.43 
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 260.35 269.84 

 

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประสานงาน Top Scholars ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ 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 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ส าหรับนักเรียนที่ได้แสดง
ความจ านงเข้าสอบจ านวน 93 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 45 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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จ านวน 48 คน ผลการสอบวัดความสามารถวิชาการระดับนานาชาติ SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 729.38 
คะแนน ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.0000 

 ส าหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโอลิมปกระหวาง
ประเทศประจ าป พ.ศ.  2558 จ านวน 11 คน จากการแข่งขันใน 9 สาขาวิชา ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจ านวน 11 เหรียญ ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล การแข่งขัน รางวัล 

1 นายศิวกร สงวนหมู่ คณิตศาสตร์โอลิมปิก เหรียญเงิน 

2 นายนนทกฤษ ไชยวงศ์ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก เหรียญเงิน 

3 นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร เคมีโอลิมปิก เหรียญเงิน 

4 นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล ชีววิทยาโอลิมปิก เหรียญเงิน 

5 นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว ฟิสิกส์โอลิมปิก เหรียญเงิน 

6 นายภูมิ สิริวิบูลย์ เหรียญทอง 

7 นางสาวมนต์ชาดา สุขหร่อง  

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิก 

เหรียญทองแดง 

8 นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล เหรียญทองแดง 

9 นางสาวปณิดา เซ็น เหรียญทองแดง 

10 นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน ภูมิศาสตร์ เหรียญทองแดง 

11 นายภูมิ มีประเสริฐกุล ดาราศาสตร์ เหรียญเงิน 

 

 ในปงบประมาณ 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้รับการคัดเลือกเขาศึกษาตอตั้งแต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก THES-QS World 
University Ranking 2014/2015 ของ Top University จ านวน 10 คน จากนักเรียนที่รอสอบเขามหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีทั้งหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 66.66 ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 ซึ่งโรงเรียนได้ใหขอมูลและความรูแกนักเรียน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของโลกของสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการ
และบรรยายพิเศษ รวมถึงความทาทายและจุดเดนของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวย นอกจากนี้โรงเรียนมีปัจจัย
สนับสนุนการด าเนินงานที่ส าคัญคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้นน า 
50 ล าดับแรกของโลก 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ได้ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ใช
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต์และเทคโนโลยี จ านวน 233 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คิดเปนรอยละ 97.89 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือ 
สถานีวิจัย ที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการท าโครงงานของนักเรียน และได้จัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพ่ือให้
นักเรียนเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ค่าคะแนนทีไ่ด้เป็น 5.0000 

อย่างไรก็ดี มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 22 คน 
จากนักเรียนทั้งหมด 238 คน คิดเปนรอยละ 9.24 ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้เป็น 2.2400 
เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าและความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจที่ยัง
ไมเพียงพอใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร และวิทยา
ศาสตร 

3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
ที ่ได้รับรางวัลในการประกวด 11 โครงงาน จ านวน 12 รางวัล ดังนี้ 

1) การประชุมวิชาการ Waseda International Science and Engineering Symposium 
ญี่ปุ่น ณ Waseda University Honjo Senior High จ านวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล 2 รางวัล 

2) การประชุมวิชาการ International Conference of Young Scientists: ICYS 2015 ณ 
เมืองอิชเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี  จ านวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล 1 รางวัล 

3) การประกวดโครงงานในงาน The International Scientific Conference of Students XV 
Kolmogorov Reading’s  ณ มอสโค ประเทศรัสเซีย จ านวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัล จ านวน 4 รางวัล 

4) การประกวดโครงงาน The International Informatics Project Competition (Info 
matrix 2015) ประเทศโรมาเนีย จ านวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัล จ านวน 1 รางวัล 

5) การประกวดโครงงานในงาน International Environment and Scientific Project 
Olympiad (NESPO) 2015 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ านวน   2 โครงงาน ได้รับรางวัล จ านวน 1 รางวัล 

6) การประชุมวิชาการ The 8th Korea Science Academy Science Fair 2015 ณ สา
ธารณรัญเกาหลี จ านวน 2 โครงงาน ได้รับรางวัล 2 รางวัล 

ผลการด าเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนน
ที่ได้เป็น 5.0000 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีที่จะน าเสนอ
โครงงานในการประชุมวิชาการได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความพร้อมและให้การสนับสนุนนักเรียนในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ และโรงเรียนหาทุนสนับสนุนสมทบบางส่วน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่พร้อมทางเศรษฐกิ จ และ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ท าบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันกับโรงเรียนหรือสถาบันทาง
การศึกษาต่างประเทศ (Partner School) 

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.1400 

3.2.1 การน าผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณพ.ศ. 2557 เพ่ือปรับปรุง
การให้บริการให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจ
ผู้รับบริการ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และก าหนดแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลส ารวจ เช่น 
  - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โครงการ
แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และการสมัครศึกษาต่อในต่างประเทศ จัดเป็นข้อมูลที่จะต้องประชาสัมพันธ์ประจ าทุก
ปี รวมถึงกิจกรรมวิชาการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จัดเป็นประจ าทุกปี ในหลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงและกระจายข่าวสารแก่
นักเรียนได้มากท่ีสุด รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบด้วย 

- การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดบริการห้องสมุดให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูล
สถิติการใช้บริการในแต่ละวันและช่วงเวลา การเปิดบริการบางส่วนอาจท าได้เฉพาะพ้ืนที่การอ่าน แต่หากนักเรียน
ต้องการค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ก็มีความจ าเป็นต้องเปิดบริการในส่วนอ่ืน ๆ 
ด้วย ซึ่งการใช้บริการในช่วงเวลาที่นักเรียนต้องการให้เปิดบริการมีจ านวนผู้ใช้บริการน้อยมาก เช่น วันเสาร์
ช่วงเวลา 08.00 – 13.00 น. และเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจกับนักเรียน 

- ปรับปรุงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพ่ือลดเวลาการปฏิบัติงานตามผังปฏิบัติงาน จากเดิมใช้
เวลา 3วันให้เหลือ 2 วัน 
  - การก าหนดวันที่จ่ายเงินค่าอาหารให้ชัดเจนและแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 

 ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ด าเนินการจ้าง ผู้ประเมินอิสระเพ่ือเข้ามาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน  จากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และ
ผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าว ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ส ารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้โรงเรียนให้
ความส าคัญกับความมีคุณธรรม และจริยธรรมตามวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
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การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการส ารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

นักเรียน 
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 85.00 
2. ฝ่ายวิทยบริการ 79.80 
3. ฝ่ายอ านวยการ 78.60 
4. ฝ่ายกิจการหอพัก 71.40 
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 78.00 
6. ฝ่ายวิชาการ 80.00 
7. ฝ่ายคลังและพัสดุ 83.80 
8. งานบริการอ่ืนๆ 76.00 
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ) 79.20 

 
การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการส ารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ผู้ปกครอง 
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 83.40 
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน 80.00 
3. ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 82.80 
4. ฝ่ายวิชาการ 83.60 
รวมเฉลี่ย(ร้อยละ) 82.40 

 
โดยสรุปนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดล         

วิทยานุสรณ์ ร้อยละ 80.70 คิดเป็นค่าคะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่ 3.1400 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยสรุป ดังนี้ 

ทั้งนีส้รุปข้อเสนอแนะจากการส ารวจ ดังนี้ 
  - ควรปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว ไม่ยึดติดกับระบบราชการ
ทั่วไป เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดในหอพัก การขอใช้ห้อง การมอบตัวเข้าศึกษาเป็นต้น 
  - ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา โดยการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี
และมีความสุขในการด าเนินชีวิตด้วย 
  - การคัดเลือกอาจารย์ควรพิจารณาทั้งด้านวิชาการและการสอน ซึ่งอาจารย์ควรพัฒนาเทคนิค
การสอนให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และน าความคิดเห็นของนักเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ใช้เหตุผล รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักเรียนซึ่งอาจจัดท าระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในลักษณะออนไลน์ 
  - ควรเพ่ิมอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้ดี เช่น พัดลม 
ฝักบัว เครื่องปรับอากาศเป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ใช้ smart board แทน 
projector 
  - ควรปรับระบบและระเบียบการเข้าออกโรงเรียนให้เป็นที่พอใจทั้งฝ่ายนักเรียนอาจารย์ และ
ผู้ปกครอง โดยค านึงถึงการอยู่อย่างมีความสุขเหมือนบ้านหลังที่สอง 

3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 

3.3.1 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 373,853,095.26 บาท จากผลการเบิก
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) มีการเบิกจ่ายตามแผน
งบประมาณ 309,486,344.17 บาท สามารถประหยัดได้ 64,366,471.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 

3.3.2 การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจ านวน 
17 รายการ ผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนจ านวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนที่ได้ 
5.0000 

3.4 มิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9375 

3.4.1 ด้านการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 

การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างมากของ      
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่า งต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพ่ือการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

 ผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่า
คะแนน 4.8750 จ าแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมินผล 
น้ าหนัก 

(แปลงเป็น 100) 
ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม = 5) 
1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 70  

1.1 
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์เดิม 

20 5.0000 

1.2 
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงาน 
ที่ส าคัญ 

17.5 4.2857 

1.3 
การดูแลติดตามผลการด า เนิน งานทั้ งการเงินและ 
ไม่ใช่การเงิน 

5 5.0000 

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 5.0000 

1.5 
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศส าคัญทั้งการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ในรายงานประจ าปี หรือ website 

17.5 5.0000 

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

 

3.0000

4.0000

5.0000

                                                                
                          

                                                         
                   

                                                                
                      

                                                      

                         

               

 
1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ

ก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี  และการสนับสนุนให้
คณะกรรมการปฏิบัติ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล บทบาทของ     
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ได้แก่ 

 1.1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 96/5/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 
ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตลอดจน กลยุทธ์หลักในการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 เป็นบรรทัดฐานในการ

ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.8750 คะแนน 
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จัดท 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 2558 และในเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น 
ประวัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
ส าคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ด ีตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น 

1.4) คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 101/4/2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ได้
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งที่เป็นแบบรายบุคคล และในภาพรวมทั้งคณะซึ่ง
โรงเรียนได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านแล้วน ามาสรุปเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 102/5/2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 

1.5) การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.37 ของจ านวนการ
ประชุมทั้งหมดที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ ได้
ก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือนเว้นเดือน คือ จ านวน 6 ครั้งต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) 

2.1) ด้านการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่ส าคัญ 5 ระบบ พบว่า 

 ด้านการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารฯ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการบริหารฯ 
ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน เป็นจ านวน 4 ครั้ง 

 ด้านการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลท า

หน้าที่ (1) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน (2) ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557  ได้
เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาด าเนินการและเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในทุกไตรมาสครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557  ได้ 
ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารฯครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2558) เห็นชอบใน

แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโดย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโร งเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารฯเป็นจ านวน 4 ครั้ง 

 และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการบริหารฯได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมี

กรรมการบริหารเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการบริหารฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 97/6/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 56/5/2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556โรงเรียนได้เสนอรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  แล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯเป็นจ านวน 4 ครั้ง 

3.4.2 การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ถูกประเมินตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity)  ผลการประเมินหน่วยงานมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 89.78 คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency) 92.34 
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability) 93.13 
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) 96.13 
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 89.03 
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 75.64 

คะแนน ITA 89.78 
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3.4.3 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีผลการด าเนินงานโดยสรุปคือ ครูของโรงเรียนมี
ผลงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการวิจัยในห้องเรียนรวมทั้ง มีบทความทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 12 เรื่องต่อปี คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 
5.0000 

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน 

1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
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 

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง 

โดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่เป็นที่คาดหวัง คือการมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเทคโนโลยีใน
อัตราที่สูง 

จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 22 คน จากนักเรียนทั้งหมด 238 คนคิดเปนรอยละ 9.24 ซึ่งยังน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีอุปสรรคในการด าเนินงานคือ นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาแนวทางเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก าหนดมาตรการและสิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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


