คํานํา
โดยการประสานของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลองค์การมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2554 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และระหว่างประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับ
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น
บัดนี้ ถึงเวลาที่โรงเรียนจะต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ประจําปีงบประมาณ 2554 เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กําหนดไว้ใน
คํารับรอง และที่เสนอแนะเพิ่มเติมโดยสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นบรรทัดฐานในการจัดทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย
มิติต่างๆ 4 ด้าน รวม 14 ตัวชี้วัด มีน้ําหนักการประเมินของแต่ละมิติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

มิติ
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
10
2
1
1
14

น้ําหนัก (%)
60
10
10
20
100

ข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงของผลการดําเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง โรงเรียน
ได้จัดแยกไว้ต่างหาก
โรงเรียนหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่โรงเรียนจะนํามา
พัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สําหรับองค์กรและคณะบุคคลภายนอกที่
จะใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนต่อไป

ผศ.ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กันยายน 2554
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รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
(1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ส่วนที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายตัวชี้วัด
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)
2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชา
ทั้งที่ดําเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวิชาและ สอวน. ๒ สาขาวิชา
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน
6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย
6.2 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.3 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1 จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry
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หน้า
ตัวชี้วัดที่ 9

ผลสําเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
9.1 จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียน
ทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
9.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย
และได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง
มิติที่ ๒ มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการของโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความพึงพอใจของของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน
13.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักเรียน
13.2 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพของนักเรียน
มิติที่ ๔ มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ
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ส่วนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายละเอียดเกีย่ วกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1. ชื่อ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. สถานทีต่ ั้ง
เลขที่ 364 หมู่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0 2849-7000 โทรสาร 0 2849-7102
E-mail address : school@mwit.ac.th
Web site : http://www.mwit.ac.th
3. เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียน
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ระบุเหตุผลของการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาฉบับนีไ้ ว้ ดังนี้
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจน
มีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยไม่มีการเปิดสอนสายศิลป์และสายอื่น จํานวน 13 แห่งขึ้น เพื่อ
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับโรงเรียน
ทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจําเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอัน
แตกต่า งไปจากการเรีย นการสอนในโรงเรีย นปกติ ดัง นั ้น สมควรให้ม ีก ารจัด ให้ม ีโ รงเรีย น
วิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น
ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมขั้น
พื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการ
อันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดให้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชน จึงได้นําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อ
เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 1 -

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : พัฒนาหล่อหลอม
นักเรียนของโรงเรียนให้
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นํา
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งทัดเทียม
นักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนา
ที่ดี ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน
4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
6. มี จิ ต สํ า นึ ก ในเกี ย รติ ภู มิ ข องความเป็ น ไทย มี ค วามเข้ า ใจและภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. มีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบ
แทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความสามารถระดับชั้นนําของโลก ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติทดี่ ีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ นักเรียนของโรงเรียนนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีศักยภาพในการศึกษาถึงระดับหลังปริญญาเอก
5. วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นําร่องสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของ
โลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติทดี่ ีต่อเพือ่ นร่วมโลกและธรรมชาติ
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6. พันธกิจ
1. พัฒนาต้นแบบ และนําร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชนั้ นําของโลก
3. ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ส่วนที่ 2
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ช่วง 12 เดือน ( 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
ก.ย. 54

1

2

3

4

5

90

92

94

96

98

95.63

3.8150

0.0763

92
92
7

94
94
8

96
96
9

98
98
10

99.99
99.98
11.00

5.0000
5.0000
5.0000

0.1000
0.1000
0.1000

535.44

5.0000

0.2500

(60)

1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียน
ของโรงเรียน
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ย
ของนักเรียนของโรงเรียน
2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดย
เฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

เปอร์เซ็นไทล์

2.1 ผลการทดสอบความถนัดวิชาคณิตศาสตร์ (PAT๑)
2.2 ผลการทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT๒)
3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับนานาชาติ
ใน ๗ สาขาวิชาทั้งที่ดําเนินการ โดย สสวท. ๕ สาขาวิชา และ
สอวน. ๒ สาขาวิชา

เปอร์เซ็นไทล์

4 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบ
การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน
TOEFL

1.1

5 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่
ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
5.2

จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไป
ร่วมแสดงผลงานใน ต่างประเทศ

6 ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน
6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อใน
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย
6.2
6.3

จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4)

เปอร์เซ็นไทล์

2
2

คน

2

90
90
6

คะแนน

5

527 529 531 533 535

(7)

โครงงาน

3

9

10

11

12

13

21.00

5.0000

0.1500

โครงงาน

4

19

20

21

22

23

23.00

5.0000

0.2000

(13)

ร้อยละ

4

27

29

31

35

40

30.36

2.6800

0.1072

คน

4

32

34

36

38

40

39.00

4.5000

0.1800

คน

5

17

18

19

20

21

18.00

2.0000

0.1000

220 222 224 226 228

231.00

5.0000

0.2000

7 ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

(9)

คน

4
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ก.พ.ร.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ช่วง 12 เดือน (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
8 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ
Scientific Inquiry

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
ก.ย. 54
13.87
1.0000 0.0500

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

5

14

16

18

20

22

รายวิชา

5

5

6

7

8

9

9

5.0000

0.2500

9 ผลสําเร็จของการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

(9)

9.1

จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การให้นักเรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

4

18

20

22

24

26

31.00

5.0000

0.2000

9.2

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าทําโครงงานวิทยาศาสตร์
วิจัยและได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยใน
ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

5

60

65

70

75

80

100.00

5.0000

0.2500

ร้อยละ

4

70

75

80

85

90

91.67

5.0000

0.2000

ร้อยละ

(10)
5

70

75

80

85

90

80.40

3.0800

0.1540

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

86.60

4.3200

0.2160

10 ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
11 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการของ
โรงเรียน
12 ร้อยละความพึงพอใจของของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียน
ให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
13 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน
13.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยของนักเรียน
13.2 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียน

(10)
ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

ระดับ

(20)
20

1

2

3

4

5

-

-

-

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

14 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนา
องค์การ

น้ําหนักรวม 100

ค่าคะแนนที่ได้
ค่าคะแนนเต็ม

3.3835
5.0000

ผลคะแนน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 14)

ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลีย่ ของนักเรียนของโรงเรียน
๑.๑ ผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียงั
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๙-๗๑๕๔
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๙-๗000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ในที่นี้ หมายถึง ผลการสอบของนักเรียนในวิชาความถนัดทั่วไป ซึ่งจัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕3 ตุลาคม ๒๕๕3 หรือมีนาคม ๒๕๕4
โดยจะสอบวัดศักยภาพในการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ส่วนที่ ๒ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553) ของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 255.35 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95.63
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๙๐
 2 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92
 3 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 94
 4 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 96
 5 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

2

เปอร์เซ็นไทล์ที่
95.63

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

3.8150

0.0763

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้คําปรึกษากับ
นักเรียนด้านการเรียนการสอน
2. โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกด้าน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง รวมทัง้ หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์สงู ในแต่ละสาขาวิชา
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1.1 :
1.1.1 รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ปีการศึกษา 2553-2554

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 2. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
2.1 ผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียงั
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๙-๗000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
ผลการทดสอบความถนั ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง ผลการสอบของนั ก เรี ย นในวิ ช าความถนั ด ทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕3 ตุลาคม ๒๕๕3
หรือมีนาคม ๒๕๕4 โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จําเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านคณิตศาสตร์
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของ
โรงเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2553)
ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 146.90 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.99
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90
 2 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92
 3 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 94
 4 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 96
 5 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

2.1 ผลการทดสอบความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ (PAT 1)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

2

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

เปอร์เซ็นไทล์ที่
99.99

5.0000

0.1000

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้คําปรึกษากับ
นักเรียนด้านการเรียนการสอน
2. โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกด้าน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง รวมทัง้ หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์สงู ในแต่ละสาขาวิชา
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.1 :
2.1 รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ปีการศึกษา 2553 – 2554

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 2. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
2.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียงั
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๙-๗000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
ผลการทดสอบความถนั ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง ผลการสอบของนั ก เรี ย นในวิ ช าความถนั ด ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕3 ตุลาคม ๒๕๕3
หรือมีนาคม ๒๕๕4 โดยเนื้อหาในการวัดจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เนื้อหาที่จําเป็นในการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และวัดศักยภาพ/ความถนัดเฉพาะวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของ
โรงเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ครั้งที่ 3 (ตุลาคม
2553) ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 185.12 หรือเท่ากับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.98
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90
 2 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92
 3 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 94
 4 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 96
 5 คะแนน เมื่อผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

2.2 ผลการทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT 2)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

2

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

เปอร์เซ็นไทล์ที่
99.98

5.0000

0.1000

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. โรงเรียนได้ดําเนินการเปิดคลินิกวิชาการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 - 21.00 น. เพื่อให้คําปรึกษากับ
นักเรียนด้านการเรียนการสอน
2. โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกด้าน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง ทั้งหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552
2. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา โดยเป็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์สงู ในแต่ละสาขาวิชา
3. โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2.2 :
2.2.1 รายงานผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ปีการศึกษา 2553 - 2554

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 3 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทัง้ ทีด่ ําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและสอวน. 2 สาขาวิชา
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร พรจําเริญ
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นายสาโรจน์ บุญเส็ง
2. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โทรศัพท์ : 0-2849-7227
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4227,4232
คําอธิบาย :
โครงการโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนที่มีความรัก ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือดาราศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ทีต่ ้องการศึกษาเฉพาะทางอย่างลึกซึง้ จริงจัง
การเข้ า ร่ ว มโครงการเป็ น วิ ธี ท างหนึ่ ง ในการทดสอบความสามารถทางวิ ช าการของนั ก เรี ย นของโรงเรี ย น
ซึ่ง จะต้ อ งแข่ ง ขั น กั บนั ก เรี ย นจากทั่ว ประเทศ โดยมี ส ถาบั นส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นผู้จัดการแข่งขันและคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ ๑ จํานวนประมาณ ๑๒๕ คน (สาขาวิชาละประมาณ ๒๕ คน)
หลังจากค่าย ๑ แล้วจะคัดเลือกให้เหลือเพียงประมาณ ๗๕ คน (ประมาณ ๑๕ คน ต่อสาขาวิชา) เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม
ครั้งที่ ๒ และจากประมาณ ๗๕ คนที่เข้าค่าย ๒ นี้จะคัดเลือกให้เหลือประมาณ ๒๕ คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ ในประเทศต่าง ๆ ที่หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับนานาชาติใน ๗ สาขาวิชาทัง้ ทีด่ ําเนินการโดย สสวท. ๕ สาขาวิชาและ สอวน.๒ สาขาวิชา
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
เนื่องด้วยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้จัดการแข่งขันและคัดเลือก
เข้าค่ายฝึกอบรมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมามีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รบั การคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมทั้งสิ้น 32 คน
แบ่งเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 11 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 5 คน สาขาวิชาเคมี จํานวน 8 คน
และสาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 8 คน จากนักเรียนทั้งหมด 132 คน
มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝึกอบรมและนักเรียนที่ได้รับสิทธิเข้าอบรม
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 26 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 5 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จํานวน 6 คน สาขาวิชาเคมี จํานวน 7 คน และ สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 8 คน จากนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน
มีนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชา จํานวนทัง้ สิ้น 11 คน ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 3 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 1 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 1 คน (ทีมรับเชิญของสาขาคอมพิวเตอร์จํานวน 2 คน ซึ่งไม่ได้รวมในผลการ
ดําเนินงาน) สาขาวิชาเคมี จํานวน 2 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 คน สาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิก จํานวน 2 คน และ สาขาวิชาโลกและอวกาศ จํานวน 1 คน จากนักเรียนทัง้ หมด 32 คน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ๖ คน
 2 คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 7 คน
 3 คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 8 คน
 4 คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 9 คน
 5 คะแนน เมื่อมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 10 คน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

3. จํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับนานาชาติใน 7 สาขาวิชาทั้งที่
ดําเนินการโดย สสวท. 5 สาขาวิชาและ
สอวน.2 สาขาวิชา

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

2

11

5.0000

0.1000

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนวิธีการเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ ทั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และโครงการโอลิมปิกวิชาการของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการนี้ รับสมัครนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการพร้อมจัดค่ายวิชาการภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ตลอดจนให้คําแนะนําประสานงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ครูของโรงเรียนได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะดําเนินงานโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้านจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในการที่ช่วยเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กับนักเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ หลังจากที่ครูใน
แต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนไปแล้ว
3. เนื่องจากนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพักอยูใ่ นหอพัก จึงทําให้สะดวกในการจัดการอบรม ทําให้ไม่มีขอ้ จํากัด
เรื่องเวลา
4. มีนักเรียนจํานวนมาก มุง่ มั่นและให้ความสนใจและผู้ปกครองให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ความคาดหวังของสังคม ที่มตี ่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอาจสูงเกินไปจนทําให้นักเรียนเกิดความเครียด
2. สังคมไทยในภาพรวมยังให้ความสําคัญและการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการนี้ ไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับ
กิจกรรมด้านกีฬาและดนตรี
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3 :
3.1 ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 21/2553 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่
สสวท. ปี 2553
3.2 หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว 8410 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครัง้ 2 ประจําปี พ.ศ.
2554
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
3.3
3.4
3.5
3.6

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว 4002 เรื่อง ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2554
ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจําปีพุทธศักราช 2554
ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 14/2554 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (XVI IAO) และ ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 5 (5th IOAA)
ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 15/2554 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 (5th IESO)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 4 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไห่ หยาง
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวสุกฤตา อานนท์
โทรศัพท์ : 0-2849-7275
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 7281
คําอธิบาย :
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทุกคนให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสของ
นักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้ นําของโลก ดังนั้น นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้อง
เป็นผู้มีความรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงด้วย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้จัดการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนวัดความรู้และ
ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Test) เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประสานกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนจบ
การศึกษา จํานวน ๒๒๕ คน โดยสอบในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อีกจํานวน ๑๓ คนไปสอบ TOEFL, IELTS และ CU-TEP ด้วยตนเองในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน และได้
นําผลคะแนนมายื่นให้แก่โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น จํานวน 238 คน โดยผลการสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย
ก่อนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 643 คะแนน คะแนนต่ําสุด 414
คะแนน และเมื่อนําผลคะแนนมาเฉลี่ยเทียบเท่าคะแนน TOEFL PBT ผลปรากฎว่าได้คะแนนเท่ากับ ๕๓๕.44 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒๗ คะแนน
 2 คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕๒9 คะแนน
 3 คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕31 คะแนน
 4 คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕33 คะแนน
 5 คะแนน เมื่อผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL เท่ากับ ๕35 คะแนน
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

4. ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
โดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเป็น
คะแนน TOEFL

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

5

535 .44
คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000

0.2500

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
๑. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดทําหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษโดยกําหนดจุดประสงค์และเป้าหมายให้
เหมาะสมกับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนทัง้ สิ้น
๑๘ รายวิชา
๒. โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่ม PreIntermediate, กลุ่ม Intermediate และกลุ่ม Advanced เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
๓. โรงเรียนได้จดั โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS และ SAT ให้แก่นกั เรียน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมแก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕52
๒. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษทัง้ ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๓. โรงเรียนมีที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ให้คําแนะนําให้เป็นไปในแนวทางทีถ่ ูกต้อง
๔. การทํางานกันเป็นทีมและมีการประชุมกลุ่มในแต่ละรายวิชาอย่างต่อเนื่องตามที่ได้วางแผนไว้
๕. เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงเรียนที่ทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันมากเนือ่ งจากนักเรียนเป็นผูม้ ีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แต่นักเรียนไม่ได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4 :
4.1 สรุปผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL ปีการศึกษา 2553
4.2 ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเทียบเป็นคะแนน TOEFL
ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

- 16 -

ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 5 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นายสรชัย แซ่ลิ่ม
โทรศัพท์ : 0-2849-7231
โทรศัพท์ : 0-2849-7238
คําอธิบาย :
การนําเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมให้นกั เรียนทีท่ ําโครงงานแล้วเสร็จได้นําเสนอผลงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทุกปี
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีนโยบายที่จะคัดเลือกโครงงานของนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งไปนําเสนอผลงานในเวทีการ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน สร้างความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โครงงานของนักเรียนได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการจํานวน 21 โครงงาน ดังนี้
1) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36) จํานวน 4 โครงงาน
2) การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย จํานวน 1 โครงงาน
3) การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย จํานวน 1 โครงงาน
4) การประชุมวิชาการ 2011 KSA Science Fair : KSASF Environment and Energy Program of KSASF
2011 จํานวน 1 โครงงาน
5) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 10 (Thailand ICT Contest
Festival 2011) จํานวน 14 โครงงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ ๙ โครงงาน
 2 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 10 โครงงาน
 3 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 11 โครงงาน
 4 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 12 โครงงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
 5 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงในงานประชุมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 13 โครงงาน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

5.1 จํานวนโครงงานที่ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงงานประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วทท.) หรือที่ประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

3

21
โครงงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000

0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทีท่ ําโครงงานเสร็จแล้ว ทราบถึงขั้นตอนการไปนําเสนอโครงงาน
๒. นักเรียนไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทําบทคัดย่อหรือรายงานการวิจยั ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานของที่ประชุมวิชาการเพือ่ ขอรับการพิจารณาตัดสินผลงานให้เข้าร่วมนําเสนอโครงงาน
๓. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อและประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไข
ตามคําแนะนําและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการตามกําหนดการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
๑. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ (Partner School) ตามที่ได้ทําเป็นบันทึกข่ ้อตก
ลงไว้
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี วามชํานาญการเฉพาะด้านของคณะวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
ศูนย์วิจัยของสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา รวมทัง้ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทําโครงงานและ
ยินดีให้การสนับสนุนในการทําโครงงานของนักเรียนของโรงเรียน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
๑. นักเรียนต้องบริหารเวลาในการทําโครงงานเนื่องจากมีชวั่ โมงเรียนและกิจกรรมค่อนข้างแน่น ทําให้มีเวทีในการ
ทําโครงงานค่อนข้างจํากัด
๒. โครงงานของนักเรียนยังไม่มีผลต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
๓. บางโครงงานนักเรียนทําโครงงานที่ต้องใช้เนือ้ หาวิชาที่มีความลึกทางวิชาการ ซึ่งนักเรียนทําโครงงานที่ตนสนใจ
และมีความหลากหลาย
๔. อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยในศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปขอรับคําปรึกษา มีภารกิจของตนเองที่
ค่อนข้างมากอยูแ่ ล้ว
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5.1 :
๕.๑.๑ รายงานสรุปบทคัดย่อการไปนําเสนอผลงาน
5.1.2 เอกสารประกอบมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(Thailand ICT Contest Festival 2011)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 5 ผลสําเร็จของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นายสรชัย แซ่ลิ่ม
โทรศัพท์ : 0-2849-7231
โทรศัพท์ : 0-2849-7238
คําอธิบาย :
การนําเสนอและการแสดงโครงงานเป็นขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการทําวิจัยของนักเรียน
เป็นการแสดงถึงความพยายามในการศึกษาเรียนรู้และหาคําตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมให้นกั เรียนนําเสนอโครงงานต่อสาธารณชนก่อนจบการศึกษาเป็นประจําทุกปี นอกจากการนําเสนอต่อ
สาธารณชนชาวไทยแล้ว การนําเสนอโครงงานเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรูเ้ ป็นอีกวิธีการทีท่ ําให้นกั เรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากประเทศไทย เป็นการแสดงถึงศักยภาพ
ของงานวิจยั ทีท่ าํ โดยเยาวชนไทยที่ทดั เทียมกับนักเรียนในโรงเรียนชั้นนําในต่างประเทศ และยังได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านการทํางานวิจัยกับนานาประเทศ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานของนักเรียนไปร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ
จํานวน 23 โครงงาน ดังนี้
th
1) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ THE 8 RITS SUPER SCIENCE FAIR 2009, Ritsumeikan

High School ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 5 โครงงาน
2) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ St.-Antonius-Gymnasium ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จํานวน 3 โครงงาน
3) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 1 โครงงาน
4) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Nation University of Singapore High School of
Mathematics and Science ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 2 โครงงาน
5) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการโรงเรียน Shanghai High School เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน
จํานวน 2 โครงงาน
6) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan Junior & Senior High School ประเทศญีป่ ุ่น
จํานวน 2 โครงงาน
7) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ 18th International Conference of Young Scientists
(ICYS), Moscow ประเทศรัสเซีย จํานวน 2 โครงงาน
8) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Korea Science Academy (KSA) of Korea Advanced
Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศเกาหลี จํานวน 2 โครงงาน
9) นําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Camborne Science and Community College ปรเทศ
อังกฤษ จํานวน 2 โครงงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

10) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ (Info matrix

2011) ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย จํานวน 2 โครงงาน
11) การประชุมวิชาการ 2011 KSA Science Fair : KSASF Environment and Energy Program of KSASF
2011 ประเทศเกาหลี จํานวน 1 โครงงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ ๑๙ โครงงาน
 2 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 20 โครงงาน
 3 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 2๑ โครงงาน
 4 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 22 โครงงาน
 5 คะแนน เมื่อมีจํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ 23 โครงงาน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

5.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

4

23
โครงงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000

0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
๑. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการโครงงานของโรงเรียนติดตามข่าวและประสานกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและสืบค้นข้อมูลข่าวสารการประชุมวิชาการจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอโรงเรียนพิจารณา
๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานที่เหมาะสมเพือ่ ไปนําเสนอประสานผู้ปกครองนักเรียน
เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของนักเรียน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
๑. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษทีจ่ ะนําเสนอโครงงานได้เป็นอย่างดี
๒. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนนักเรียนในการเดินทางไปต่างประเทศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มี
โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศที่ได้ทําเป็นบันทึกข้อตกลงกันไว้
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
๑. การเดินทางไปต่างประเทศต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
๒. นักเรียนอาจจะเสียเวลาเรียนในชั้นเรียนตามระยะเวลาที่ไป
๓. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องเดินทางไปด้วย ทําให้งานสอนปกติต้องให้ครูผู้อื่นช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน
๔. การประชุมวิชาการต่างประเทศมีจํานวนไม่มาก มีนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถไปร่วมได้
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5.2 :
5.2.1 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ THE 8th RITS SUPER SCIENCE FAIR 2009,

Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น
5.2.2 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ St.-Antonius-Gymnasium
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
5.2.3 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์
5.2.4 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Nation University of Singapore, High
School of Mathematics and Science ประเทศสิงคโปร์
5.2.5 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการโรงเรียน Shanghai High School
เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน
5.2.6 รายงานการนําเสนอโครงงานณที่ประชุมวิชาการ Ritsumeikan Junior & Senior High School
ประเทศญี่ปุ่น
5.2.7 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ 18th International Conference of Young
Scientists, (ICYS), Moscow ประเทศรัสเซีย
5.2.8 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Korea Science Academy (KSA) of Korea
Advanced, Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศเกาหลี
5.2.9 รายงานการนําเสนอโครงงาน ณ ที่ประชุมวิชาการ Camborne Science and Community
College ประเทศอังกฤษ
5.2.10 รายงานการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ
นานาชาติ (Info matrix 2011) ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย
5.2.11 บทคัดย่อในการประชุมวิชาการ 2011 KSA Science Fair : KSASF Environment and Energy
Program of KSASF 2011 ประเทศเกาหลี
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 6 ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน
6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบั ทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียัง
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
ทุนการศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงทุนที่นักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในประเทศในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนขอปรับทุนโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ออกจากแหล่งทุน
เป้าหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ในปี 2553 ประกาศให้ทุนเฉพาะนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 3 ทุน ซึ่งนักเรียนของ
โรงเรียนรับ 1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0.33
- สําหรับในปี 2554 ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนทั่วประเทศจํานวน 20 ทุน โดยนักเรียนของโรงเรียนรับ
1 ทุน คิดเป็นร้อยละ 0.05
ซึ่งทุนนี้นกั เรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีแนวโน้มขอรับทุน เพียงปีละ 1 ทุน ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ โรงเรียนจึงขอตัดทุนโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จากแหล่งทุนเป้าหมายนี้ออกไป
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 17 คน จากจํานวนทุนทัง้ สิ้น
56 ทุน คิดเป็นร้อยละ 30.36
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 27
 2 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 29
 3 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 31
 4 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 35
 5 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งทุนเป้าหมาย เป็นร้อยละ 40
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
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รอบ 6 เดือน
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

6.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษา
ต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีจากแหล่ง
ทุนเป้าหมาย

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4

ร้อยละ
30.36

2.6800

0.1072

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
จัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เห็นธรรมชาติ ความท้าทาย คุณค่า ความสําคัญ และความก้าวหน้าของการ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น
1. การเข้าฟังบรรยายและได้สนทนากับนักวิจัย ผูป้ ระสบความสําเร็จทางด้านนีท้ งั้ ชาวไทยและต่างประเทศ
2. การไปศึกษาดูงานหรือฝึกงานตามศูนย์วิจัยต่าง ๆ กับนักวิจัยชัน้ นําของประเทศ
3. การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4. การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโอกาส ความท้าทายและจุดเด่นของทุนการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. การประชาสัมพันธ์หรือทําความเข้าใจกับสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับอุดมการณ์และเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเป็นที่ตอ้ งมีทุนต่อยอดในระดับอุดมศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่นการทําโครงงาน การไปศึกษาดูงานฯลฯ
ที่หลากหลายและต่อเนื่องทําให้นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการทําวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษาและทําวิจัยเมือ่ สําเร็จการศึกษาแล้ว
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขันและรับทุน ทัง้ ในและต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจในความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หน่วยงานของรัฐประชาสัมพันธ์มาตรการและการจูงใจให้นกั เรียนไปศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ
3. รัฐบาลยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อเนือ่ งที่จะสนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนจบปริญญาเอก
4. เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจการให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ําเสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งดการให้ทุนแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมจํานวน 10 ทุน
5. หน่วยงานที่ให้ทุนมีหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการเรียนที่ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เรียนต่อของนักเรียน เช่น จํานวนสาขามีความจํากัด หรือกําหนดจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงสุดของชั้นเรียนไม่เกิน 2 คน โดยไม่พิจารณาคะแนน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เงื่อนไข :
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดต่อเนือ่ ง โดยได้เคยกําหนดเงื่อนไขตามคํารับรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้คือ
หากจํานวนทุนศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทีร่ องรับมีจํานวนลดลงกว่าผลงานเดิมในอดีต ให้โรงเรียนขอ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กบั คณะกรรมการเจรจาฯ อีกครัง้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ไว้ใน
คํารับรองฯ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในปีนี้อย่างมีนัยสําคัญ ขอให้
โรงเรียนทําหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการ
เจรจาฯ โดยส่งมาพร้อมกับการส่งรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน รอบ 12
เดือน
แหล่งทุนเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
๑. ทุนศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ทุนโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๔. ทุนบริษัท เชฟรอนประเทศไทย จํากัด
๕. ทุน ปตท. สํารวจและผลิต จํากัด
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6.1 :
6.1.1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรีจาก
แหล่งทุนเป้าหมายต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554 (รุ่นที่ 18)
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 6. ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน
6.2 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียัง
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงทุนที่ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีที่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง และที่จัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือที่
จัดสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น หรือที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมารับสมัครและคัดเลือก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับการ
คัดเลือกรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมและประเทศชาติ การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนเข้าสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถือเป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญา
ตรีทเี่ ป็นทุนเล่าเรียนหลวงทีจ่ ัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น ประจําปีการศึกษา 2553
จํานวน 39 คน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 32 คน
 2 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 34 คน
 3 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 36 คน
 4 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 38 คน
 5 คะแนน เมื่อมีนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็น 40 คน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

6.2 จํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษา
ต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4

39 คน

4.5000

0.1800
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้สมัครสอบชิงทุนโดยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
และประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นกั เรียนโดยจัดนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
3. จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละนักเรียนเก่าของโรงเรียน
4. จัดมุมสนเทศ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักเรียน
5. จัดบรรยายการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการทําแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้นกั เรียนสามารถผ่านการคัดเลือก
6. จัดสอนเสริมเพือ่ เตรียมสอบ TOEFL และ SAT
7. ดําเนินการติดตามผลของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยส่งแบบสอบถามให้นกั เรียนแต่ละคนส่งกลับทาง
ไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโทรศัพท์สอบถามโดยตรงเพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับการ
ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนจํานวนมาก มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นที่จะสมัครรับการคัดเลือกรับทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในการให้ขอ้ มูลและแหล่งทุน
ในการศึกษาต่อ
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. การเตรียมพร้อมในด้านภาษาและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศที่
โรงเรียนจัดให้กบั นักเรียน ต้องพัฒนาให้ดยี ิ่งขึน้ ต่อไป
2. เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให้ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ไม่สม่ําเสมอจํานวนทุนอาจจะลดลง
3. หน่วยงานในการชดใช้ทุนซึ่งจัดสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานในแต่ละปี ซึ่งหน่วยงานที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือที่คิดว่าไม่มีความมั่นคงเพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ ทําให้นักเรียนเลือกสอบลดน้อยลง
เงื่อนไข :
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดต่อเนือ่ งและได้เคยกําหนดเงื่อนไขตามคํารับรองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้คือ หาก
จํานวนทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่รองรับมีจํานวนลดลงกว่าผลงานเดิมในอดีตให้โรงเรียนขอปรับ
เกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจาฯ อีกครัง้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่ได้ระบุเงือ่ นไขนี้ไว้ในคํา
รับรองฯ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในปีนี้อย่างมีนัยสําคัญ ขอให้
โรงเรียนทําหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่กับคณะกรรมการเจรจา
ฯ โดยส่งมาพร้อมกับการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6.2 :
6.2 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีที่เป็นทุนเล่าเรียนหลวง และที่จัดสอบ
โดย ก.พ. หรือการสอบแข่งขันทั่วไปโดยหน่วยงานอื่น
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

 รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 6. ผลสําเร็จด้านการศึกษาต่อของนักเรียนของโรงเรียน
6.3 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียัง
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
จากอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
และจัดการเรียนการสอนให้ทดั เทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของต่างประเทศ การทีจ่ ะประสบผลสําเร็จดังกล่าว
ขึ้นอยูก่ ับหลายปัจจัย อาทิ พื้นฐานที่ดขี องตัวนักเรียน มีครู-อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นอย่างดี และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดใี ห้กับนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนัน้ ก็พยายามส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยชั้นนํานั้นย่อมเป็น
แหล่งรวมของคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางวิชาการในระดับสูง ผู้เรียนชั้นเยี่ยม โอกาสที่จะได้
พัฒนาไปสู่เป้าหมายย่อมเกิดได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงสร้างให้นกั เรียนมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่สถาบันดังกล่าวได้ หาก
นักเรียนได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงถือว่าเป็นผลสําเร็จของการศึกษาต่อ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ พิจารณาได้จากจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยใช้
การจัดลําดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา จาก THES-QS World University Ranking ๒๐๑๐ ของ Time Higher Education
Supplement
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีการศึกษา 2552 ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรกของโลก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จาก THES-QS World University Ranking 2010 จํานวน 18 คน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๗ คน
 2 คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๘ คน
 3 คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 19 คน
 4 คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 20 คน
 5 คะแนน เมื่อมีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 21 คน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

 รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

6.3 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 ลําดับแรก
ของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

18 คน

2.0000

0.1000

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชัน้ นํา 50 อันดับแรกของโลก เช่น
1. ให้ขอ้ มูลและความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลก ของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ รวมถึงความท้าทายและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ด้วย
2. จัดสรรบุคลากรของโรงเรียนที่มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการกํากับดูแลสนับสนุนนักเรียนที่สนใจ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลก เป็นรายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับอุดมการณ์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนกับความจําเป็นที่จะได้รับทุนการศึกษาและต่อยอดใน
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้ นํา 50 ลําดับแรกของโลก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้
นักเรียนมีศักยภาพสูงในการสอบแข่งขัน
2. โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเตรียมตัวด้านภาษากับสถาบันต่างประเทศ จํานวน 1 ปี ทําให้โรงเรียนไม่สามารถมี
บทบาทในการตัดสินใจของนักเรียนได้มากนัก
2. การจัดลําดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกของโลกทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
3. นักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่มีเปิดระดับปริญญาเอก จึงไม่ถูกนํามาจัดอันดับ
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6.3 :
6.3.1 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2546-2552
6.3.2 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาได้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา ๕๐ ลําดับแรกของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 7. ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจ ให้นกั เรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1 จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียัง
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
ภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความรัก ความพึงพอใจ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาสและความท้าทายของการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการเตรียมกําลังคนทางด้านนีใ้ ห้กับสังคมและ
ประเทศชาติซงึ่ มีความขาดแคลนอย่างรุนแรง
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 231 คน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน
 2 คะแนน
 3 คะแนน
 4 คะแนน
 5 คะแนน

เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 220 คน
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 222 คน
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 224 คน
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 226 คน
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 228 คน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

7.1

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขา
ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4

231

5.0000

0.2000

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพื่อจุดประกายให้นกั เรียนได้รับการบ่มเพาะเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ
เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็นความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เช่น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1. จัดให้มกี ารฟังบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ
2. จัดให้มกี ารศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศูนย์หรือสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ
3. จัดให้มกี ารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในงานวิจัยของทัง้ ในและต่างประเทศ
4. จัดให้มกี ารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
สถานศึกษาและองค์กรต่างๆทัง้ ในและต่างประเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นกั เรียน
ได้รับการบ่มเพาะเกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวจิ ัย ที่จะให้นักเรียนได้ไปศึกษา
ดูงานหรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่
ปรึกษาในการทําโครงงานของนักเรียน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รัฐบาลมีมาตรการและแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 7.1 :
7.1.1 รายชื่อจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาทีใ่ ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )



รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 7. ผลสําเร็จของการส่งเสริม จูงใจ ให้นกั เรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวมนทกานต์ ทรัพย์แก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ดียัง
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3161, 3147
คําอธิบาย :
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หมายถึงการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิชา
ที่เรียกชือ่ เป็นอย่างอื่น ที่จดั การเรียนการสอนเพื่อให้ได้ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมให้นกั เรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้ เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้มากขึ้น เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลนมาก โดยการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจ เห็นคุณค่า ความสําคัญ และความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพเป็นนักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนที่ศกึ ษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จํานวน 33 คน จากนักเรียนทีจ่ บจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 238 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน
 2 คะแนน
 3 คะแนน
 4 คะแนน
 5 คะแนน

เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ 14
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ 16
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ 18
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ 20
เมื่อมีนักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานร้อยละ 22

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

13.87

1.0000

0.0500

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพื่อจุดประกายให้นกั เรียนได้เกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า
โอกาสความท้าทาย และเห็นความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1. จัดให้มกี ารฟังบรรยายและการสนทนากับนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ
2. จัดให้มกี ารศึกษาดูงานหรือฝึกงานที่ศูนย์หรือสถานีวิจัยในระดับชั้นนําของประเทศ
3. จัดให้มกี ารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานวิจัยของทั้งในและต่างประเทศ
4. จัดให้มกี ารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
สถานศึกษาและองค์กรต่างๆทัง้ ในและต่างประเทศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายเพื่อจุดประกายให้นักเรียน
ได้รับการบ่มเพาะ เกิดความรัก ความพึงพอใจ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า โอกาส ความท้าทาย และเห็น
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ หรือสถานีวจิ ัย ที่จะให้นักเรียนได้ไปดูงาน
หรือฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นที่ปรึกษา
ในการทําโครงงานของนักเรียน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. นักเรียนและผู้ปกครองยังขาดความมั่นใจ ในความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รัฐบาลมีมาตรการและสิ่งจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 7.2 :
7.2.1 รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 8 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร พรจําเริญ
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางวชิราวรรณ บุนนาค
2. นายธันวา สําราญศิลป์
3. นายพรชัย โกพัฒตา
4. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
5. นายไห่ หยาง
6. นางสาวอัมพร บุญญาสถิตสถาพร
7. นางนฤนาถ ธีรภัทรธํารง
8. นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
9. นางสุภานันท์ สุจริต
โทรศัพท์ : 0-2849-7180
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 6259, 5181, 5202,
4227, 6275, 4211, 6249, 6270, 4244
คําอธิบาย :
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Problem Based - Scientific Inquiry ) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบค้นหาคําตอบในประเด็นหรือปัญหาที่กําหนด โดยเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ครูจะมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกที่จะให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายของข้อมูลของตนเอง
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากจํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based หรือ Scientific Inquiry
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอน โดย Problem Based หรือ Scientific Inquiry ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีจํานวน 9 วิชา
1. ว30131 เคมีพื้นฐาน
2. ว30201 กลศาสตร์
3. ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง
4. ว30261 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
5. ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. ว30263 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
7. ว30620 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
8. ท30102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
9. พ30102 สุขศึกษา 2

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

- 33 -

ก.พ.ร.
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry เป็น ๕ รายวิชา
 2 คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry เป็น 6 รายวิชา
 3 คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry เป็น 7 รายวิชา
 4 คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry เป็น 8 รายวิชา
 5 คะแนน เมื่อจํานวนรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based
หรือ Scientific Inquiry เป็น 9 รายวิชา
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

8. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem
Based หรือ Scientific Inquiry

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

9 รายวิชา

5.0000

0.2500

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ประชุมชี้แจงและทําความเข้าใจกับครูที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นคณะทํางาน
2. คณะทํางานศึกษารูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนําของโลก
3. คณะทํางานระดมความคิดจัดทําหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คําอธิบายรายวิชา (Course Description) ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Specific Learning Outcomes) และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ (Course Outline)
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ว30291 ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ Inquiry - based learning หรือ Problem-based learning
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
โรงเรียนมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ Inquiry - based learning หรือ Problem-based learning ให้กับครูผู้สอนทุกคน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. การบริหารเวลาสําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนมากขึ้น
2. นักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรู้จากครูผู้สอน เมื่อครัง้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 8 :
8.1 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
8.2 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
8.3 แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

- 35 -

ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 9 ผลสําเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
9.1 จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
2. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ
โทรศัพท์ : 0-2849-7231
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4244, 4241
คําอธิบาย :
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นกั เรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เช่น การเป็นทีป่ รึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจยั และการให้
ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทําโครงงานของนักเรียน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากจํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนทําโครงงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน 31 หน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อมีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
๑๘ หน่วยงาน
 2 คะแนน เมื่อมีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
20 หน่วยงาน
 3 คะแนน เมื่อมีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
22 หน่วยงาน
 4 คะแนน เมื่อมีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
24 หน่วยงาน
 5 คะแนน เมื่อมีหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
26 หน่วยงาน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน



การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

9.1 จํานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการให้นกั เรียนทําโครงงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

4

31
หน่วยงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000

0.2000

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับการทําโครงงานในหน่วยงานวิจัย
2. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยทีห่ น่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดําเนินการอยู่ให้นักเรียนทราบ
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียน และของนักวิจัยใน
หน่วยงานวิจัยนัน้ เพื่อให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
4. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์และทําโครงงาน งานวิจัย
6. ติดตามการฝึกประสบการณ์และการทําโครงงาน งานวิจัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
มีหน่วยงานวิจัยจํานวนมากที่สะดวกต่อการเดินทางไปและกลับ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้ ในเขต
จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร และนักวิจัยของหน่วยงานวิจัยยินดีที่จะรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 9.1 :
9.1.1 รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนทําโครงงานวิจยั และฝึกประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 9 ผลสําเร็จของการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
9.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการประเมินจากหน่วย
งานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
2. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ
โทรศัพท์ : 0-2849-7231
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 4244, 4241
คําอธิบาย :
การเสริมสร้างลักษณะการทําโครงงานอย่างมีระบบที่ดีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ที่มีความรู้
ความสามารถในการทําวิจัย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นกั เรียนสามารถเลือกทําโครงงาน งานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่ทําการวิจัยต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยวิจัยของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เช่น การเป็นทีป่ รึกษาในการทําโครงงาน การให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้ทุนวิจยั และการให้
ความอนุเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทําโครงงานของนักเรียน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ในปีงบประมาณ 2554 มีนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้รบั ผล
การประเมินจากหน่วยงานวิจยั หรือสถาบันที่เกีย่ วข้องในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ( ในระดับ1-4
คือ 4 หมายถึง ดีมาก , 3 หมายถึง ดี , 2 หมายถึง พอใช้ , 1 หมายถึง ควรปรับปรุง และ 0 หมายถึง ไม่สามารถ
ประเมินได้) คิดเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
 2 คะแนน เมื่อร้อยละ ๖5 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
 3 คะแนน เมื่อร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
 4 คะแนน เมื่อร้อยละ 75 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
 5 คะแนน เมื่อร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมทําโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และได้รับผลการ
ประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )



รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

9.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมทํา
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้รับผลการประเมินจากหน่วย
งานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

ร้อยละ 100

5.0000

0.2500

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับการทําโครงงานในหน่วยงานวิจัย
2. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยทีห่ น่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดําเนินการอยู่ให้นักเรียนทราบ
3. เปิดรับสมัครให้นักเรียนเลือกหน่วยงานวิจัยที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียน และของนักวิจัยใน
หน่วยงานวิจัยนัน้ เพื่อให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
4. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
5. ส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์และทําโครงงาน งานวิจัย
6. ติดตามการฝึกประสบการณ์และการทําโครงงาน งานวิจัย
7. ประเมินผลการทําโครงงานของนักเรียนในหน่วยวิจัย โดยนักวิทยาศาสตร์พเี่ ลี้ยง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
หน่วยงานวิจัยเห็นความสําคัญและสนับสนุนทุกด้านในการทํางานวิจัยของนักเรียน และนักเรียนมีความตั้งใจใน
การทําโครงงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
เงื่อนไข :
๑. ผู้ประเมินคือหน่วยงานวิจัย/ศูนย์วิจัยที่นักเรียนไปเข้าร่วมทําโครงงาน
๒. ในรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน โปรดส่งแบบประเมินผลนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ 3 ราย เป็นหลักฐานประกอบ
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 9.2 :
9.2.1 รายงานผลการประเมินการทําโครงงานในหน่วยงานวิจยั
9.2.2 ตัวอย่างแบบประเมิน
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 10 ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประดิษฐ นวลจันทร
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นายเศวต ภูภากรณ์
2. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์
โทรศัพท์ : 0-2849-7083
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 3154, 3158
คําอธิบาย :
เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กล่าวไว้ชัดเจนให้โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นในลักษณะเดียวกัน อันหมายถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ให้เป็นโรงเรียนทีเ่ น้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุน
ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ซงึ่ เป็นนักเรียนห้องพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกว่าเป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ยกระดับหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดขี ึ้น
ผลสําเร็จของการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วัดได้จากผลสํารวจของโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ที่สามารถนําหลักสูตรหรือหลักการหรือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
โรงเรียนได้ว่าจ้างสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกาษาทําหน้าที่
ประเมินผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง ผลปรากฎว่าได้คะแนนร้อยละ 91.67
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อร้อยละ 70 ของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
 2 คะแนน เมื่อร้อยละ 75 ของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
 3 คะแนน เมื่อร้อยละ 80 ของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
 4 คะแนน เมื่อร้อยละ 85 ของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
 5 คะแนน เมื่อร้อยละ 90 ของผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

10. ร้อยละของผลสําเร็จในการให้บริการ
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง
12 แห่ง

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4

91.67

5.0000

0.2000
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สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. จัดประชุมวิชาการ การใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ให้กับครูของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
2. จัดกิจกรรมร่วมนําเสนอโครงงานของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในงาน MWITS Science
Fair 2011
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ Scientific Inquiry and Problem based ให้กับครูของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
4. ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์การดําเนินการห้องวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
5. จัดประชุมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยเพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน”ให้กบั
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
6. จัดอบรมความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2552 สายคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ให้ครูที่สอนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2553 และภาคเรียนที่ 1/2554
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมมือกัน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ความแตกต่างของระบบการทํางานของหน่วยงานราชการกับองค์การมหาชน
2. การกระจายของที่ตงั้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ 12 แห่ง ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดําเนินการ
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10 :
10.1 รายงานผลสําเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 11 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่องานบริการของโรงเรียน
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวธวชินี โรจนาวี
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7155
คําอธิบาย :
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่มีเป้าประสงค์สําคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ราชการโดยสุจริต ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม
เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัตริ าชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้กําหนดให้มกี ารสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และองค์การมหาชน และความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจ้างผู้ประเมินอิสระดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอ่ งานบริการของโรงเรียน ซึง่ งานบริการที่นกั เรียนได้รับบริการโดยตรงตัง้ แต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะวัดระดับความพึงพอใจได้ทันที ณ จุดนั้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ โดยประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ งานบริการของโรงเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
จากการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 - 6 ของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์
ปีการศึกษา 2554 โดยได้ดําเนินการจ้างศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เป็นผู้สํารวจความพึงพอใจ
ผลปรากฎว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 80.40
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน
 2 คะแนน
 3 คะแนน
 4 คะแนน
 5 คะแนน

เมื่อร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
เมื่อร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
เมื่อร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
เมื่อร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
เมื่อร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการของโรงเรียน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
11. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่องานบริการของโรงเรียน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
80.40

ค่าคะแนน
ที่ได้
3.0800

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1540

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. การสํารวจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6
ปีการศึกษา 2554
2. ประเด็นหลักทีท่ ําการสํารวจ ประกอบด้วย
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร.
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียน หอพัก
ระบบบริการวิชาการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา
2.2 การสํารวจความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการโดยให้ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
3. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 - ตุลาคม 2554
4. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5-6 ปีการศึกษา 2554
5. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเกีย่ วกับการจัดทําแบบสํารวจที่สามารถดําเนินการ ได้เป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ผู้ประเมินอิสระไม่มีความเข้าใจถึงลักษณะงานการให้บริการของโรงเรียนอย่างแท้จริง ต้องเสียเวลามากในการ
จัดทําแบบสอบถามให้ตรงกับประเด็นของลักษณะงานที่โรงเรียนปฏิบัติ
เงื่อนไข :
วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (โรงเรียนนําเสนอโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 78/4/2554 เมื่อวันที่ 23 ก.ค 54 (วาระที่
4.5))
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 11 :
11.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่องานบริการและความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 12 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเศวต ภูภากรณ์
ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวธวชินี โรจนาวี
โทรศัพท์ : 0-2849-7154
โทรศัพท์ : 0-2849-7155
คําอธิบาย :
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่มีเป้าประสงค์สําคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ราชการโดยสุจริต ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม
เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัตริ าชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้กําหนดให้มกี ารสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และองค์การมหาชน และความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะจ้างผู้ประเมินอิสระดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจ เช่น หน่วยงานทีต่ ิดต่อขอศึกษา
ดูงานทัง้ งานบริการวิชาการ งานบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานหอพัก งานวิชาการ, หน่วยงานทีข่ อความ
ช่วยเหลือให้จัดค่ายวิทยาศาสตร์, หน่วยงานทีข่ อให้โรงเรียนรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เช่น ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่โรงเรียนให้บริการทางวิชาการ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น
ต้น ดําเนินการสํารวจด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์หรือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยประเด็นสําคัญ ๆ ที่ใช้ในการสํารวจ
ความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
จากการสํารวจความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมความคิดเห็นของผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิ ท ยาลั ย ทั้ ง 12 แห่ ง ผู้ ป ระสานงานโรงเรี ย นในโครงการของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (วมว.) และผู้
ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัมนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยได้
ดําเนินการจ้างศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เป็นผู้สํารวจความพึงพอใจ ผลปรากฎว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60
เกณฑ์การให้คะแนน :
 1 คะแนน เมื่อร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
 2 คะแนน เมื่อร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
 3 คะแนน เมื่อร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
 4 คะแนน เมื่อร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
 5 คะแนน เมื่อร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
12. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียน
ให้บริการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
86.60

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.3200

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2160

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. การสํารวจกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ คือ ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ผู้ประสานงานโรงเรียนในโครงการของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัมนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ประเด็นหลักทีท่ ําการสํารวจ ประกอบด้วย
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร.
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 การสํารวจความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการโดยให้ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3. กําหนดระยะเวลาของการศึกษา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 - ตุลาคม 2554
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
5. การสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต่อหน่วยงาน
ภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีพื้นฐานเกีย่ วกับการจัดทําแบบสํารวจที่สามารถดําเนินการ ได้เป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ผู้ประเมินอิสระไม่มีความเข้าใจถึงลักษณะงานการให้บริการของโรงเรียนอย่างแท้จริง ต้องเสียเวลามากในการ
จัดทําแบบสอบถามให้ตรงกับประเด็นของลักษณะงานที่โรงเรียนปฏิบัติ
เงื่อนไข :
วิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (โรงเรียนนําเสนอโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 78/4/2554 เมื่อวันที่ 23 ก.ค 54 (วาระที่
4.5))
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 12 :
12.1 รายงานผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ งานบริ ก ารและความพึ ง พอใจของหน่ ว ยงาน
ภายนอกที่โรงเรียนให้บริการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน
13.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักเรียน
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นางปาริชาต ปังสุวรรณ
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
2. นายกมล มาตยภูธร
โทรศัพท์ : 0-2849-7111
โทรศัพท์ : 0-2849-7000 ต่อ 2118
คําอธิบาย :
ดูแลจัดการหอพักให้มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบหอพักให้มี
ความปลอดภัย ปกครองดูแลนักเรียนชายและหญิง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ติดต่อประสานงาน
กับพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมดูแลนักเรียน รวมทัง้ ให้นักเรียนอยูร่ ่วมกันในหอพักของโรงเรียนอย่างมีความสุข
ดัชนีบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการคือ
๑. มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ตรวจตราอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ โดยรอบโรงเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. มีระบบในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและมีอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
๓. มีระบบการตรวจนับนักเรียนเข้า-ออก หอพัก ให้ทราบจํานวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน
๔. มีแผนการอพยพมีการฝึกซ้อมการอพยพหนีอคั คีภัยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยนักเรียน ครูและ
เจ้าหน้าที่สามารถอพยพไปในที่ซึ่งกําหนดไว้ตามเวลาที่กําหนด
๕. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
๖. มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันภัย เครื่องปั่นไฟฟ้าสํารอง ระบบปั๊มน้ําดับเพลิง สายน้ําดับเพลิง
อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นปัจจุบัน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. มีการจัดบริการด้านความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่เวรดูแลภายในหอพักชาย – หญิง ตลอด 24 ชั่วโมง
และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรโรงเรียนในช่วงเวลากลางวันในวันหยุดราชการแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา
19.00 น. ถึงเวลา 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตรวจตราตามอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีระบบความปลอดภัยแจ้งเตือน คือ แบบอุปกรณ์ใช้มือกด (Push or Pull Down Manual Station)
แบบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดจับอัตราของการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise Heat Detector) และแบบอุปกรณ์
ตรวจจับควัน (SMOKE-ALARM) ทั้งยังมีถังดับเพลิงแบบฉีดน้ํายาเคมีและสายท่อน้ําดับเพลิงภายในอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้
3. มีการจัดทําระบบการตรวจนับการเข้า – ออก จํานวนของนักเรียนว่าอยู่ภายในโรงเรียนหรือกลับบ้าน
หรือไม่และมีการตรวจเช็คภายในหอพัก ตั้งแต่ 17.00 – 07.00 น. ทุกวัน
4. ทําการติดตั้งทางหนีไฟเพิ่มเติมที่อาคารหอพักหญิง 7 , 8 และอาคารหอพักชาย 9 โดยคําแนะนําจาก
กรมโยธาธิการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
5. มีแผน และกําหนดการฝึกซ้อมหนีอัคคีภัยจากอาคารหอพักทั้ง นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ ปีละไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง โดยกําหนดเวลาที่ใช้ในการอพยพไม่เกิน เวลา 8 นาที ในการซ้อมหนีอัคคีภัย
6 . มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย เครื่องสํารองไฟ ระบบปั๊มน้ําดับเพลิง สายน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง
ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ และตรวจสอบป้ายส่องสว่าง ป้ายบอกทางหนีไฟ ในแต่ละชั้นว่ามีสภาพพร้อมใช้หรือชํารุด
หรือไม่ถ้ามีการชํารุดก็ดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอโดยมีการตรวจสอบทุก 1 เดือน
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(รายตัวชี้วดั )
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. ระดับ 1
2. ระดับ 2
3. ระดับ 3
4. ระดับ 4
5. ระดับ 5

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ตรวจตราอาคารเรียนอาคารอืน่ ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ คะแนน
มีระบบในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและมีอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับการป้องกันภัยเบื้องต้น
เท่ากับ 2 คะแนน
มีระบบการตรวจนับนักเรียนระบบการเข้า-ออก หอพัก และระบบการอพยพหนีภยั ในหอพัก
มีทางหนีไฟที่ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เท่ากับ 3 คะแนน
มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีอัคคีภัยภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่
สามารถอพยพไปในที่ซึ่งกําหนดไว้ได้ไม่เกิน ๘ นาที เท่ากับ 4 คะแนน

มีแผนชัดเจนในการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องสํารองไฟระบบปั้มน้ําดับเพลิง
สายน้ําดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายบอกทางในแต่ละชั้นของอาคารให้มีความพร้อม
ตลอดเวลา เท่ากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

13.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยของนักเรียน
คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน
1. มีการจัดบริการด้านความปลอดภัยโดยมี
1.
เจ้าหน้าที่เวรดูแลภายในหอพักชาย –
หญิง ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรโรงเรียนในช่วงเวลากลางวันใน
2.
วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ถึง 16.30 น. เวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา
19.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ตรวจตราตามอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ 3.
โดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

มาตรการที่ได้ดาํ เนินการ
มีการจัดทําตารางเวรประจําอาคารและสถานที่ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืนโดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทงั้ ชาย –
หญิงมาปฏิบัตงิ านตรวจความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
มีการจัดตารางเวรอาจารย์ประจําหอพักทัง้ เวลากลางวันและ
กลางคืนโดยจะมีเจ้าหน้าทีห่ อพักทัง้ ชาย – หญิง มาปฏิบัติ
หน้าและตรวจตราความเรียบร้อยและให้บริการนักเรียน
ภายในหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
มีการจัดตารางเวรเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยคอยดูแล
บริเวณด้านหน้าโรงเรียน อาคาร และบริเวณโดยรอบภายใน
ของโรงเรียน ทัง้ กลางวันและกลางคืนโดยจะมีเจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัยชาย – หญิง ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดย
จะแบ่งเป็น 3 จุดทําการ จุดที่ 1 ป้อมด้านหน้าโรงเรียนจะมี
กล้องวงจรปิด 4 จุด จุดที่ 2 ป้อมหน้าเสาธงจะมีการเดิน
ตรวจและไขนาฬิกาตรวจตราทุก 1 ชั่วโมงและจุดที่ 3
ภายในฝ่ายกิจการหอพักจะมีกล้องวงจรปิด 48 จุด เพื่อดูแล
ความเรียบร้อย
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(รายตัวชี้วดั )
2. มีระบบความปลอดภัยแจ้งเตือน ทั้งแบบ
อุปกรณ์ใช้มือกด (Push or Pull Down
Manual Station) แบบอุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
(Rate of Rise Heat Detector) และแบบ
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE-ALARM) ทั้ง
ยังมีถังดับเพลิงแบบฉีดน้ํายาเคมีและสายท่อ
น้ําดับเพลิงภายในอาคารเมื่อเกิดไฟไหม้

3. มีการจัดทําระบบการตรวจนับการ
เข้า-ออก จํานวนของนักเรียนว่าอยู่
ภายในโรงเรียนหรือกลับบ้านหรือไม่และ
มีการตรวจเช็คภายในหอพัก ตัง้ แต่
17.00 น. ถึง 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ทุกวัน

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1. มีการติดตั้งระบบเตือนภัย คือ แบบกด(Push or Pull Down
Manual Station) แบบตรวจจับความร้อนภายในอาคาร
(Rate of Rise Heat Detector) แบบอุปกรณ์ตรวจจับควัน
(SMOKE-ALARM) และมีระบบตัดไฟฟ้าทุกชัน้ ภายในอาคาร
หอพัก
2. มีการติดตั้งเครือ่ งปั้มน้ํา ระบบท่อส่งน้ําหัวแดงและติดตั้งสาย
ท่อน้ําดับเพลิงในแต่ละชั้นภายในอาคาร
3. มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินในการหนีไฟ เช่น ค้อน ขวาน เป็นต้น
และติดตั้งถังดับเพลิงแบบน้ํายาเคมีฉีดในแต่ละชั้นภายในอาคาร
มีระบบตรวจนับจํานวนนักเรียนในแต่ละวันด้วยคอมพิวเตอร์
และมีการจัดระบบตรวจนับแบบรายบุคคลอีกครั้งเพือ่ เช็คว่านักเรียน
อยู่ภายในหอพักหรือเดินทางกลับบ้านหรือไม่ซึ่งจะมีการตรวจ
นับเป็นประจําทุกวันทั้งหอชายและหอหญิง โดยมีช่วงเวลาการตรวจ
นับและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 17.00น. ถึง 20.00 น. ตรวจดูความเรียบร้อย
ภายในหอพักและบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียน
ช่วงที่ 2 เวลา 22.00 น. ถึง 00.00 น. ตรวจสอบรายชือ่
นักเรียนที่อยู่ภายในหอพัก
ช่วงที่ 3 เวลา 00.00 น. ถึง 02.00 น. ตรวจดูความเรียบร้อยของ
นักเรียนอีกครั้งสรุปจํานวนนักเรียนที่อยู่ภายในหอพักก่อนรายงานจํานวน
หน้าเสาธงเวลา 07.00 น.ทุกวัน

4. ทําการติดตั้งทางหนีไฟเพิ่มเติมที่อาคาร
หอพักหญิง 7 , 8 และอาคารหอพักชาย
9 โดยคําแนะนําจากกรมโยธาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร

ทําการติดตั้งทางหนีไฟเพิม่ เติมภายในอาคารหอพัก 7 , 8 และ
9 ตามจากการตรวจอาคารและข้อแนะนําของกรมโยธาธิการเพื่อ
สอดคล้องการนโยบายระบบการอพยพหนีภัยในหอพักซึง่ จัดทําทาง
หนีไฟให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งหอพักชายและ
หอพักหญิง

5. มีแผน และกําหนดการฝึกซ้อมหนี
1. มีการจัดแผนการฝึกซ้อมหนีไฟภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยจะ
อัคคีภัยจากอาคารหอพักทัง้ นักเรียน ครู
ฝึกซ้อมทัง้ นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ ั้งหมดเพื่อความ
และเจ้าหน้าที่ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
พร้อมเพียงและเป็นไปแนวทางเดียวกัน
โดยกําหนดเวลาที่ใช้ในการอพยพไม่เกิน 2. มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจกําหนดจุดรวมพลและมี
เวลา 8 นาที ในการซ้อมหนีอคั คีภัย
การแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยตรวจเช็คจํานวนผู้อพยพหนีไฟ
ในโซนต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
3. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรูก้ ารใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบต่างๆ
เพื่อเป็นความรูแ้ ละปฏิบัติได้จริงเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
4. มีการทดลองซ้อมหนีอัคคีภัยทุกครั้งก่อนซ้อมจริง 1 ครั้ง
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(รายตัวชี้วดั )
6. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
1.
เครื่องสํารองไฟ ระบบปั๊มน้ําดับเพลิง
สายน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง ว่าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้หรือไม่ และตรวจสอบป้าย
2.
ส่องสว่าง ป้ายบอกทางหนีไฟ ในแต่ละ
ชั้นว่ามีสภาพพร้อมใช้หรือชํารุดหรือไม่
ถ้ามีการชํารุดก็ดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ 3.
ในสภาพพร้อมใช้เสมอ
4.
5.

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาเช็คสภาพเครื่องมืออุปกรณ์
อยู่เสมอโดยจะเช็คทุกๆ 3 เดือน และจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตรวจสภาพทุก 1 เดือนเพื่อให้เครือ่ งมืออุปกรณ์
พร้อมใช้และไม่เสื่อมสภาพ
มีการจัดทําระบบป้ายบอกทางหนีไฟแบบไฟส่องสว่างเพื่อให้
เห็นชัดเจนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถมองเห็นได้
มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอ
ติดป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์สํานักงานหอพักแต่ละชั้นให้
นักเรียนสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
มีอาจารย์ประจําปีกที่นกั เรียนสามารถแจ้งเหตุบนหอพักได้กรณี
ฉุกเฉินทันที

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. มีการปรึกษาและประสานงานหน่วยงานภายนอกเพือ่ ช่วยแก้ไขและให้การสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วดั ในส่วนต่าง ๆ
-

เทศบาลตําบลศาลายา
กรมโยธาธิการ
วิศวกรที่ปรึกษาโรงเรียน
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจด้านงานป้องกันอัคคีภัย

2. มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันภัยเพื่อให้เครือ่ งมีคุณภาพพร้อมใช้เสมอ
3. รัฐบาลให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันภัยเพือ่ ให้เครื่องมีคุณภาพพร้อมใช้เสมอ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 13.1 :
13.1 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดข้อที่ 13.1
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รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน
13.2 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นางปาริชาต ปังสุวรรณ
ผู้จดั เก็บข้อมูล : 1. นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
โทรศัพท์ : 0-2849-7111
โทรศัพท์ : 0-2849-7270
คําอธิบาย :
การบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง
กายและใจโดยการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการรณรงค์ป้องกันโรค นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปีในรายที่มีปัญหาทางสุขภาพได้รับการดูแลและติดตาม มีการทดสอบสมรรถทางกาย นักเรียนที่เจ็บป่วย
ได้รับการดูแลรักษาเบือ้ งต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ และมีการส่งต่อการรักษาสถานพยาบาลในกรณีที่ควรพบแพทย์เพือ่ ตรวจ
วินิจฉัยและให้การรักษา
ดัชนีบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการคือ
1. นักเรียนสามารถเข้าถึงการบริการการรักษาพยาบาลได้ง่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง
2. ความรวดเร็วในการบริหารจัดการนําส่งนักเรียนไปยังสถานพยาบาลในกรณีปว่ ยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ
3. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล
4. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ มีการติดตามดูแลและให้คําปรึกษาแนะนํานักเรียนทุกคนที่มีปัญหา
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดขี นึ้
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านสุขภาพนักเรียน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. มีการจัดเวรพยาบาลหมุนเวียนตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
(ในกรณีที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียน) ดังนี้
- เวลาปฏิบัติงานเวรเช้า 8.30 – 17.00 น. และเวรกลางคืนเวลา 17.00-8.30 น.
- ส่วนวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ จัดให้มีพยาบาลนอกเวลามาปฏิบัติงานหมุนเวียน 24 ชั่วโมง
- เวลาปฏิบัติงาน เวรเช้า 7.00- 19.00 น. และเวรกลางคืนเวลา 19.00-7.00 น.
- ในกรณีที่มีนักเรียนเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ที่ต้องนําส่งโรงพยาบาล มีแบบบันทึกการพานักเรียนไป
โรงพยาบาลระบุวันที่/ เวลาที่นําส่งโรงพยาบาล พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาล
- กรณีฉุกเฉินมีการประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อขอรถพยาบาลมารับนักเรียน ได้แก่
โรงพยาบาลศาลายา โรงพยาบาลพุทธมณฑล เป็นต้น
2. จัดทําแผนประกันอุบัติภัยส่วนบุคคลให้นักเรียนทุกคนคลอบคลุมตลอดปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2553
ได้ทําประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทวิริยะประกันภัย กรมธรรม์เลขที่ 10401/POL/000003-558
3. จัดทําโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาดตามฤดูกาล
- โครงการMWITS วัยใสใส่ใจสุขภาพ
- จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันไข้เลือดออก
- จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
- จัดทําแบบฟอร์มสืบสวนและคัดกรองโรคระบาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
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รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

4. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปีนักเรียนทุกคน ปีละ 1 ครั้ง
- มีผลการตรวจสุขภาพประจําปีของนักเรียนทั้งหมด
- มีสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปีของนักเรียนเป็นรายบุคคล
- จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามและให้คําปรึกษานักเรียนที่มีพบความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
5. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- มีรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเป็นรายบุคคล
- จัดทําแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์
ต่ํากว่าปกติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับ 1 มีการจัดเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินสามารถนําส่งโรงพยาบาล
ภายในเวลา ๓๐ นาที เท่ากับ ๑ คะแนน
 ระดับ 2 จัดทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับนักเรียนทุกคน ครอบคลุมตลอดปีการศึกษา
เท่ากับ 2 คะแนน
 ระดับ 3 มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาด
ตามฤดูกาล เท่ากับ 3 คะแนน
 ระดับ 4 มีการตรวจสุขภาพนักเรียนปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ และมีการรายงานผลการตรวจสุขภาพ
นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม นักเรียน ทุกคนที่มปี ัญหาสุขภาพ
๑๐๐ % เท่ากับ 4 คะแนน
 ระดับ 5 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ และนักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น เท่ากับ 5 คะแนน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

13.2 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน
มาตรการที่ได้ดาํ เนินการ
1. นั ก เรี ย นสามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารการ จัดเวรพยาบาลออกเป็น 2 ช่วงเวลา หมุนเวียนให้ครอบคลุม ตลอด
รักษาพยาบาลได้ง่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
โดยวันจันทร์-ศุกร์ เวลาปฏิบัติงานเวรเช้า 8.30 – 17.00 น.
และเวรกลางคืนเวลา 17.00-8.30 น. วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
จัดให้มีพยาบาลนอกเวลามาปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานเวรเช้า 7.00
– 19.00 น. และเวรกลางคืนเวลา 19.00-7.00 น.
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2. ความรวดเร็วในการบริหารจัดการนําส่ง

นักเรียนไปยังสถานพยาบาลในกรณีปว่ ย
ฉุกเฉินหรือได้รบั อุบัติเหตุ

3. จัดทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับ

นักเรียนทุกคน ครอบคลุมตลอดปี
การศึกษา
4. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทาง

กาย แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และ
โรคระบาดตามฤดูกาล

5. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ มีการ

ติดตามดูแลและให้คําปรึกษาแนะนํา
นักเรียนทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1. กรณีฉกุ เฉินมีการประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อขอ
รถพยาบาลมารับนักเรียนและนําส่งโรงพยาบาลภายใน 30 นาที
ได้แก่ โรงพยาบาลศาลายา โรงพยาบาลพุทธมณฑล เป็นต้น
2. ในกรณีที่มีนกั เรียนเจ็บป่วย/อุบตั ิเหตุ ที่ต้องนําส่งโรงพยาบาล
มีแบบบันทึกการพานักเรียนไปโรงพยาบาลระบุวันที่/ เวลาที่
นําส่งโรงพยาบาล พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาล
3. จัดห้องนอนเวรพยาบาลไว้ใกล้กับห้องพยาบาลเพื่อให้นกั เรียน
สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว
จัดทําแผนประกันอุบัติภัยส่วนบุคคลให้นักเรียนทุกคนคลอบคลุม
ตลอดปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2553 ได้ทําประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย กรมธรรม์เลขที่
10401/POL/000003-558 ระยะเวลาครอบคลุม 365 วัน
เริ่มต้นตัง้ แต่วันที่ 14 พ.ค. 53 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 54
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย ได้แก่ โครงการ
MWITS วัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้สนใจในการดูแลสุขภาพโดยการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผ่อน
ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สมองและสุขภาพจิตทีด่ ี
2. แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่
 โรคไข้เลือดออก
กิจกรรมประจําเดือน ได้แก่ การขอความร่วมมือจาก
เทศบาลตําบลศาลายาในการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายตัวเต็มวัย
เดือนละ 1 ครั้ง และหยอดทรายอะเบทภาชนะต่างๆ รวมทั้งแหล่งที่มี
น้ําขัง เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายทุก 2 สัปดาห์
กิ จ กรรมประจํ า ปี ได้ แ ก่ การจั ด นิ ท รรศการ “สั ป ดาห์
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย”
 โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
กิจกรรมประจําปี ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
“ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1”
 มีแบบฟอร์มการสืบสวน/คัดกรองโรคระบาดที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน เพือ่ คัดแยกและป้องกันการระบาดทีร่ ุนแรงขึ้น
มีการติดตามดูแลให้คําปรึกษานักเรียนโดยติดตามผลโดยจะเรียก
พบนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามเรื่องสุขภาพของนักเรียนและ
แนะนําการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ มีการ
แจ้ งข้ อมู ลสุ ขภาพให้ ผู้ ปกครองนั กเรี ยนแต่ ละคนทราบถึ งสุ ขภาพ
นักเรียนและแนวทางการดูแลสุขภาพของนักเรียน และมีการเก็บ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนเป็นระยะเพื่อทราบถึงสุขภาพของนักเรียนดีขึ้น
หรือไม่ดีขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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ก.พ.ร.
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

6. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทาง

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น กิจกรรม (Activity)
1. จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายทีถ่ ูกต้อง
2. แจ้งให้นกั เรียนทราบก่อนล่วงหน้า โดยกําหนดวัน/เดือน/ปี
ที่ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําปี ของโรงเรียน
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเป็น
รายบุคคลภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยทดสอบในช่วงต้น
ภาคเรียน
4. นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละคนนําไปแปรผล
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป(สสส.)เมื่อเทียบกับเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายในช่วงอายุเดียวกันของนักเรียนทั่ว
ประเทศ
5. แจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล พร้อมกับ
ชี้แจงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาสมรรถภาพทาง
กายในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล
6. สรุปผลและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 3
ระดับชั้น ให้กับทางผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ของโรงเรียนทราบ เพื่อช่วยกันวางแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้ดีขึ้น
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีขนึ้
กิจกรรม (Activity)
1. จัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องให้กับนักเรียน
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสรีระวิทยา
กับการสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ตนเอง และการนําความรู้ที่ได้รบั ไปประยุกต์เกี่ยวกับการทํา
วิจัยในอนาคต
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เปิดให้นักเรียนเลือกเข้าชุมนุมกีฬาตามความสมัคร
ความสนใจของนักเรียนอย่างน้อย 3 ชุมชุม ใน 3 ปี
- การออกกําลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด ความ
สนใจ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละไม่ต่ํากว่า 45
นาที ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง ใน 3 ปีการศึกษา
ไม่ต่ํากว่า 240 ชั่วโมง ถึงจะจบการศึกษา
4. กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
- กิจกรรมวัน Sports Day (จัดทุกวันอังคาร)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
-

-

รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร จัด
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การออกกําลังกายตามความถนัด ความสนใจของ
นักเรียน โดยเปิดบริการศูนย์กีฬานอกเวลาปกติทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา16.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดบริการสระว่ายน้ําตั้งแต่เวลา 13.00-18.30 น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสายชั้น เป็นต้น

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. มีการปรึกษาและประสานงานหน่วยงานภายนอกเพือ่ ช่วยแก้ไขและให้การสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วดั ในส่วนต่าง ๆ
-

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงพยาบาลศาลายา

บริษทั วิรยิ ะประกันภัย
ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

2. มีการจัดทําโครงการ “Mwit วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และกิจกรรมการออกกําลังกายต่าง ๆ ของฝ่ายพลานามัยเพื่อ
ติดตามสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านน้ําหนักและแนะแนวทางในการลดน้าํ หนักและวิธี
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของตัวนักเรียน
3. มีการจัดทําโครงการ “คุณพ่อหมอพบลูก Mwits” เพื่อเป็นการบริการสุขภาพอนามัยให้กับเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นมี
การจัดตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจฟัน ตรวจหู คอ จมูก และโรคทัว่ ไป เป็นต้น
4. มีการติดตามนักเรียนทีม่ ีปัญหาสุขภาพโดยมีการแจ้งปัญหาสุขภาพให้ผู้ปกครองรับทราบและเรียกพบนักเรียนที่มี
ปัญหาสุขภาพประจําทุกเดือนเพื่อสอบถามอาการและแนะนําการรักษาสุขภาพตนเอง
5. รัฐบาลให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาตรวจ
สุขภาพประจําปีเป็นประจําอยูเ่ สมอ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลายสาขาที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการดูแลสุขภาพนักเรียนครอบคลุมทุกด้าน
2. มีหน่วยงานภายนอกรวมทัง้ ผู้เชี่ยวชาญให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขข้อมูลตัวชี้วดั ในส่วนต่างๆ
3. มีสถานพยาบาลหลายแห่งตัง้ อยูใ่ กล้เคียงกับโรงเรียน สะดวกต่อการให้การรักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน/เจ็บป่วยรุนแรง
หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 13.2 :
13.2 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัตงิ านตามตัวชี้วัดที่ 13.2
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชีว้ ัดที่ 14 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 10)
ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด : นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์

ผู้จดั เก็บข้อมูล : นางสาวจตุพร ค้าฮั้ว

โทรศัพท์ : 0-2849-7103

โทรศัพท์ : 0-2849-7105

การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ประเมิน ผลการดํา เนิ นงานขององค์ก ารมหาชน กล่ า วคือ องค์ ก ารมหาชน จะมีผ ลการดํ า เนิน งานที่ ดี มีคุ ณ ภาพนั้ น
นอกจากจะต้องเป็นองค์การมหาชนที่สามารถดําเนินงานให้บรรลุภารกิจหลัก แผนงาน และตอบสนองความต้องการของผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารมหาชนนั้ น ๆ ต้ อ งสามารถให้
หลักประกันได้ว่า การบริหารองค์การมิใช่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการวางรากฐานที่สําคัญ
สําหรับการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การประเมินการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การที่ดีในที่นี้
จะให้ความสําคัญด้านการบริหารองค์การที่ก่อให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
การพิจารณาผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ มีเกณฑ์ดังนี้ คือ
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ประเด็นการประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ (ร้อยละ 80)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก)
อย่างสม่ําเสมอ
1.4 คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร(รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน(ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณหรือ
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (ร้อยละ 20)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
รวม

20
15
10
10
10
15

10
10
100
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เกณฑ์การประเมินที่ 1 : บทบาทและการปฏิบตั ิ หน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 80)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาทีก่ ําหนด
(น้ําหนักร้อยละ 20)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งที่ 73/6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ตลอดจน
กลยุทธ์หลักในการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 เป็นบรรทัดฐานในการจัดทํา
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 73/6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 วาระที่ 4.3
2) แผนการปฏิบัตงิ านและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.1.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายขององค์การมหาชน
(น้ําหนักร้อยละ 20)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ในการประชุมครั้งที่ 73/6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งได้
มอบหมายให้โรงเรียนจัดทํารายละเอียดแยกกันให้ชัดเจนระหว่างงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรตามปกติและ
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 73/6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 วาระที่ 4.3
2) แผนการปฏิบัตงิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การ
มหาชน ที่สําคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส (น้ําหนักร้อยละ 15)
1.2.1 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ 3)
1.2.2 มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน (น้าํ หนักร้อยละ 3)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยมีกรรมการบริหารฯ
เป็นประธานอนุกรรมการ ทําหน้าที่ (1) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานของโรงเรียน (2) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียน สอบทานและพิจารณาความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผลต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ (3) ประเมินระดับความเสีย่ งในการบริหารและดําเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือ
วิธีการลดความเสียหายจากความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริหารฯ ฯลฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามสําเนา
คําสั่งฯ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล )
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คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการดังกล่าวและเสนอผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาสที่สอดคล้องกับกําหนดการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารฯ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ ๘ / ๒๕๕๔ เรื่องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
2) สําเนารายงานผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแต่ละไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ
3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
- ครั้งที่ 75/1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 78/4/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 80/6/2554 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) - - เลื่อนการประชุม
1.2.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ 3)
ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนได้วเิ คราะห์และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อ
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 79/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 79/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 วาระที่ 5.3
1.2.4 มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 3)
ผลการดําเนินงาน
ในการบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2553 และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ
ธานทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) กระทรวงศึกษาธิการ และนายพิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 78/4/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตามทีโ่ รงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 78/4/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554
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1.2.5 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 3)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้น โดยมีกรรมการบริหารเป็น
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา กลัน่ กรองเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารฯ ได้พจิ ารณาให้ขอ้ คิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และโรงเรียนเสนอ ดังนี้
1. การปรับปรุงบัญชีหมายเลข 3 ท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของวุฒกิ ารศึกษา
2. การปรับอัตราค่าจ้างรายเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. การประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
4. การได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อให้แก่บุคลากรของโรงเรียนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและสํานักงาน ก.พ. ตามความต้องการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจําครึ่งหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6. การพิจารณาเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนาคําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ ๗ / ๒๕๕๔ เรื่องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
2) สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
- ครั้งที่ 40/6/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
- ครั้งที่ 41/7/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553
- ครั้งที่ 42/1/2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554
- ครั้งที่ 43/2/2554 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
- ครั้งที่ 44/3/2254 วันที่ 24 สิงหาคม 2554
3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ครั้งที่ 74/7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 4.5, 4.7 และ 5.2
- ครั้งที่ 75/1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 3.6
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.5
- ครั้งที่ 78/4/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 วาระที่ 5.5
- ครั้งที่ 79/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 วาระที่ 4.7 และ 4.8
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1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่ําเสมอ
(น้ําหนักร้อยละ 10)
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 4)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลตรวจสอบและให้
ข้อคิดเห็นต่อรายงานการเงินประจําแต่ละไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ดังนั้น
ในการบรรจุเรื่องรายงานการเงินประจําแต่ละไตรมาสของโรงเรียน เข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จะตรวจสอบและให้ขอ้ คิดเห็นต่อรายงานการเงินดังกล่าวก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกครัง้
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
- ครั้งที่ 75/1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 78/4/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 วาระที่ 5.1 (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
- ครั้งที่ 80/6/2554 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) - - เลื่อนการประชุม
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 4)
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับอัตราเงนเดือนขั้นต้นตามวุฒิ
การศึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานตามโครงการวิจัยเรื่อง “ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ผลการ
สอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” และ โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน และให้ข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานของโรงเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ครั้งที่ 74/7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ ๓.๑ และ ๔.๕
- ครั้งที่ 7๖/๒/2553 วันที่ 1๖ มีนาคม 255๔ วาระที่ ๕.๑
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.5 และ 5.๖
1.3.3 มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รฐั มนตรีทกี่ ํากับดูแล
องค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 2)
ผลการดําเนินงาน
 ผู้อํานวยการโรงเรียนและรองผู้อํานวยการโรงเรียนเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา
ชวาลตันพิพัทธ์) และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน เช่น
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 7 มิถุนายน 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 25 มิถุนายน 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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- วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวนริศรา ชวาลตันพิ
พัทธ์) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เช่น
- วันที่ 20 มกราคม 2554 เนื่องในโอกาสเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้อํานวยการโรงเรียนและรองผู้อํานวยการโรงเรียนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้อ
อภิญญกุล) ในคราวประชุมจัดทําแผนงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแผนสี่ปี กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
26-28 สิงหาคม 2554
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สําเนาหนังสือ/บันทึกข้อความนําส่งรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานประจําปีแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ(น้ําหนัก ร้อยละ 10)
 การประเมินผลงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หมายถึง มีการกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เช่น การนําไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และไม่มีการประเมินผลงาน

1 2 3 4 5

 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่ไม่มีการประเมินผลงาน

1 2 3 4 5

 มีการประเมินผลงาน แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

1 2 3 4 5

 มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์

1 2 3 4 5

 มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนําไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการซึ่งเป็นการ
ประเมินผลที่มหี ลักเกณฑ์ชัดเจนและสะท้อนการพัฒนางานของรองผู้อํานวยการตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเสนอ และใช้ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของรองผู้อํานวยการโรงเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ครั้งที่ 74/7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 4.7
- ครั้งที่ 75/1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 3.6
- ครั้งที่ 7๖/1/2554 วันที่ 1๖ มีนาคม 2554 วาระที่ ๔.๔
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.๖
- ครั้งที่ 7๘/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 วาระที่ ๓.๔

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) - 61 -

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1.6 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 10)
ผลการดําเนินงาน
ในการประชุมแต่ครั้งของปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80 และมี 2 ครั้งที่มคี ณะกรรมการเข้าร่วมร้อยละ 100
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2) ซีดีรอมสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวนกรรมการ
การประชุมครั้งที่
ทั้งหมด
เข้าประชุม
ร้อยละ
73/6/2553
11
10
90.91
74/7/2553
11
9
81.82
75/1/2554
11
9
81.82
76/2/2554
11
10
90.91
77/3/2554
11
11
100.00
78/4/2554
11
9
81.82
79/5/2554
11
11
100.00
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน(ด้านภารกิจ
หลัก) อย่างถูกต้องเชือ่ ถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
(น้ําหนักร้อยละ 15)
1.6.1 มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก)(น้ําหนักร้อยละ 2)
ในรายงานประจําปีงบประมาณหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใ ช่การเงิน ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน แต่มีรายละเอียดน้อยมาก
 มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ
 มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน
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1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางการแก้ไข

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้พิจารณาผลการตรวจสอบการจัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียน ที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอและให้ข้อคิดเห็น และเห็นชอบให้บริษทั ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองก่อน
นําส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเผยแพร่ในรายงานประจําปีของโรงเรียน ตลอดจนให้ความเห็นรายงาน
การเงิน ณ สิ้นไตรมาส
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ครั้งที่ 74/7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 4.๑
- ครั้งที่ 75/1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 3.4
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ ๕.๑
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององค์การมหาชน หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.6.2 การเปิดเผยงบการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 2)
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยงบการเงิน

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีเพียง 1 ส่วน

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีเพียง 2 ส่วน

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยงบการเงิน และมีรายละเอียดครบถ้วน 3 ส่วน แต่ไม่มีหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยงบการเงินครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน (ข้อ 1) – 4))

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้นําเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียนเผยแพร่ในรายงานประจําปีของโรงเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององค์การมหาชน หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
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1.6.3 การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 2)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัตกิ ารทํางาน
4) ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้นําเสนอประวัติของคณะกรรมการ เผยแพร่ในรายงานประจําปีของ
โรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององค์การมหาชน หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่มีการประชุม

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และในการประชุม
แต่ครั้งของปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
ซีดีรอมสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1.6.5 การเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 2)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
 มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่
สําคัญ
 มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สาํ คัญได้ครบถ้วนทุกชุด
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ผลการดําเนินงาน
นําเสนอโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการบนเว็บไซต์ของโรงเรียนและรายงานประจําปี
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน
1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์ (น้ําหนักร้อยละ 2)
การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1) มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ
2) มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ลักษณะการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ผ่านมา
3) มีการเปิดเผยภาพรวมการปฏิบัติงานตามพันธกิจในปัจจุบัน
4) มีการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย การปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยพันธกิจ หรือแผนการปฏิบัตงิ าน หรือกลยุทธ์ เพียง 1 ประเด็น

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยพันธกิจ และ/ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน และ/หรือกลยุทธ์ 2 ประเด็น

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยประวัติความเป็นมาขององค์การ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกล
ยุทธ์

ผลการดําเนินงาน
นําเสนอประวัตคิ วามเป็นมาขององค์การ พันธกิจ ในเอกสารหลักสูตรของโรงเรียน รายงานประจําปี และ
เว็บไซต์ของโรงเรียน และนําเสนอแผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ ในแผนปฏิบัติงาน 4ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน
- ในเอกสารหลักสูตรของโรงเรียน
1.6.7 การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 3)
มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ
1) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจําปีในเว็บไซต์
2) มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญในเว็บไซต์
3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
4) มีการเปิดเผยข้อมูลการแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ โดยผู้บริหารในเว็บไซต์
5) มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายรัฐในเว็บไซต์
6) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนงานทีส่ ําคัญในเว็บไซต์
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7) มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์
8) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานทัง้ การเงินและไม่ใช่การเงินที่สําคัญในเว็บไซต์
9) มีการเปิดเผยข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญ 2 ประเด็น

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญ 4 ประเด็น

1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วน 6 ประเด็น

1 2 3 4 5  มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและทันกาล ครบทัง้ 9 ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
นําเสนอข้อมูลรายงานประจําปี การจัดซื้อจัดจ้าง ทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน การปฏิบัติงตามพันธกิจ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของโรงเรียน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
เว็บไซต์ของโรงเรียน
เกณฑ์การประเมินที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ (น้ําหนักร้อยละ 10)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

ผลการดําเนินงาน
-
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 10)
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์การ โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ ระยะเวลาของการ
อบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
 มีการนําผลของกิจกรรมมาจัดทําแผนเพื่อพัฒนาองค์การ ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ หรือกลยุทธ์ของ
องค์การ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่องค์การสามารถนํามาใช้ในอนาคต เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

 ไม่มีการจัดให้มกี ิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
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 มีการจัดให้มกี ิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
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มีการจัดให้มกี ิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการจัดให้มกี ิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการสรุปผลจากกิจกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
และมีการจัดทํารายงานจากกิจกรรมที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
มีการจัดให้มกี ิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการสรุปผลจากกิจกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
และมีการจัดทํารายงานจากกิจกรรมที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
มีการนําผลของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการมา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์การมหาชน

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการนําเสนอประสบการณ์จากการร่วมประชุมทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศให้
คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุม เกี่ยวกับพันธกิจของโรงเรียน เช่น การร่วมประชุมระหว่างองค์การมหาชนด้วยกัน
การร่วมประชุมตามที่ ก.พ.ร. จัด การไปเจรจากับหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือโรงเรียนวิทยาศาสตร์เครือข่าย
ต่างประเทศ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
- ครั้งที่ 74/7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ ๕.๕
- ครั้งที่ 7๖/1/2554 วันที่ 1๖ มีนาคม 2554 วาระที่ ๒
- ครั้งที่ 77/3/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.๖
- ครั้งที่ 7๙/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 วาระที่ ๑.๑
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