
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 
  นายจาตุรนต  ฉายแสง      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   ผูรับคํารับรอง 
 

        และ 
 

  นายกฤษณพงศ  กีรติกร   ประธานกรรมการบริหาร       ผูทําคํารับรอง 

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 
    1  ตุลาคม  2548    ถึงวันที่  30  กันยายน  2549  
 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจา จาตุรนต  ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และ ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ 
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของนายธงชัย  ชิวปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ขาพเจา นายกฤษณพงศ  กีรติกร ประธานกรรมการบริหาร ไดทําความเขาใจคํารับรอง   ตาม 3 แลว    
ขอใหคํารับรองกับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาจะมุงม่ันปฏิบัติงานให
เกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  
    จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
     (นายจาตุรนต  ฉายแสง)    (นายกฤษณพงศ  กีรติกร) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      ประธานกรรมการบริหาร 

 

          วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549                    วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
 

1. คํารับรองระหวาง 
 
  นายกฤษณพงศ  กีรติกร      ประธานกรรมการบริหาร       ผูรับคํารับรอง 
 

        และ 
 

  นายธงชัย  ชิวปรีชา      ผูอํานวยการโรงเรียน        ผูทําคํารับรอง 
          มหิดลวิทยานุสรณ 

 
2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 
    1  ตุลาคม  2548    ถึงวันที่  30  กันยายน  2549  
 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน น้ําหนัก ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏอยูใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4. ขาพเจา นายกฤษณพงศ  กีรติกร ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(องคการมหาชน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี้  และ ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของนายธงชัย  ชิวปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ใหเปนไปตามคํา
รับรองที่จัดทําขึ้นน้ี 

 
 

   



  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

5. ขาพเจา นายธงชัย  ชิวปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดทําความเขาใจคํารับรอง   
ตาม 3 แลว    ขอใหคํารับรองกับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาจะมุงม่ัน
ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว 

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพองกันแลว  
    จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
 

 
(นายกฤษณพงศ  กีรติกร)                    (นายธงชัย  ชิวปรชีา) 
ประธานกรรมการบริหาร           ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 

  

                        วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549        วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
 

 
วิสัยทัศน 

 เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก 
(World Class)  มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐคิดคน  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู   มีความเปนไทย มีความมุงมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติ
ที่ดีตอเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติ 

 

พันธกิจ  

 พัฒนาตนแบบโรงเรียนวิทยาศาสตรและนํารองดําเนินการสรรหาและจัดการศึกษาใหกับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานโลก 

 รวมมือ สงเสริมและผลักดันใหมีการเพิ่มปริมาณการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รวมมือ สงเสริมและผลักดันใหมีการตอยอดการจัดการศึกษาและใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึง

ระดับปริญญาเอก 
 ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับผูมีความสามารถพิเศษกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ 

 

 

 

 
 
 
 
 



การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ (องคการมหาชน) ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดงันี้ 
1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน    รอยละ 50 
2. มิติที ่2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ       รอยละ 17 
3. มิติที ่3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน      รอยละ  5 
4. มิติที ่4  มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคกร   รอยละ 28 

 
การประเมินสําหรับโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ (องคการมหาชน) คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนกัของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน 50 1 2 3 4 5 
2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   17 1 2 3 4 5 
3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน   5 1 2 3 4 5 
4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันา

องคกร  
28 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

 

ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
ป 2549 

2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

1. พัฒนาตนแบบ
โรงเรยีน
วิทยาศาสตร และ
นํารองดําเนินการ  

 เพื่อคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความรักความ
สนใจและมีศักยภาพ
สูง มีระดับสติปญญา 

1. ผลสําเร็จของการคัดเลือกนักเรยีนที่มี
ความรัก ความสนใจ และมีศักยภาพ
สูงดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
มาเปนนักเรยีนของโรงเรยีน  

            

 สรรหาผูมีความ 
สามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร  

 อยูในกลุมฉลาดขึ้น
ไปมาเปนนักเรยีน
ของโรงเรยีน 

 1.1 คะแนนเฉลี่ยของเชาวนปญญา 
(IQ) ของนักเรยีนกลุมทีไ่ดรับการ
คัดเลือก 

3 120 - 126.00 124.68 115.00122.50125.00126.00126.50   

 และเทคโนโลยีใน
ระดับมัธยม 
ศึกษาใหม ี

   1.2 คะแนนเฉลี่ยของความถนัด
ทางการเรียน (SAT) ของนักเรยีน
กลุมที่ไดรับการคดัเลือก 

3 65 - 68.45 67.96 60.00 65.00 68.00 69.00 69.50   

 คุณภาพระดับ
มาตรฐานโลก 

  2. ผลสําเร็จของโครงการโอลิมปก
วิชาการของโรงเรียน 

            

     2.1 รอยละของจาํนวนนักเรียนของ
โรงเรยีนทีไ่ดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 1 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท. เทียบกับนักเรยีนที่เขา
คาย 1 จาก ทุกโรงเรยีนทั่วประเทศ 

1 25 - 25.60 25.60 19.00 23.00 26.00 27.00 27.50   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

     2.2 รอยละของจาํนวนนักเรียนของ
โรงเรยีนทีไ่ดรับการคัดเลือกเขาคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 2 ที่ดําเนินการ
โดย สสวท. เทียบกับนักเรยีนที่เขา
คาย 2 จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

1 25 - 18.00 26.00 19.00 23.00 26.00 27.00 27.50   

     2.3 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับการ
คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขา
รวมแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับ
นานาชาติ 

5 4 - 3 4 2 3 4 5 6   

    3. ความสําเร็จของกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร  

            

     3.1 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่มี
อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาและ
ศูนยวิจัยรับเปนที่ปรึกษา 

3 43 - 43 37 34 37 40 43 46   

     3.2 จํานวนโครงงานของนักเรียนที่
ไดรับคัดเลอืกไปรวมแสดงผลงานใน
ระดับนานาชาติ 

4 11 - 0 5 8 
 

9 10 11 12   

3. รวมมอื สงเสรมิ 
และผลักดันใหม ี

 เพื่อใหมีสถาบัน 
อุดมศึกษารองรบั 

4. ผลสําเร็จดานการศึกษาตอของ 
นักเรยีนของโรงเรียน  

            

 การตอยอดการ
จัดการศึกษาและ
ใหทุนการศึกษา
สําหรับผูมีความ 
สามารถพิเศษ 

 นักเรยีนที่จบจาก
โรงเรยีน
วิทยาศาสตรเขา
เรียนตอทางดาน
วิทยาศาสตรและ 

 4.1 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุศึกษา
ตอตางประเทศในระดับปรญิญาตรีที่
จัดสอบโดย ก.พ. หรือการสอบ 
แขงขันทั่วไปโดยหนวยงานอืน่ 

5 15 - 11 15 11 13 15 17 19   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

 ดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีใน
ระดับอุดมศึกษา
ตั้งแตระดับ 

 เทคโนโลยี และให
นักเรยีนมากกวารอย
ละ 50 ไดรับ
ทุนการศึกษา 

 4.2 จํานวนนักเรยีนทีไ่ดรับทนุเขา
ศึกษาตอในประเทศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี
จากแหลงทุนตางๆ 

5 23 - 23 19 19 21 23 25 27   

 ปริญญาตรีจนถึง
ระดับหลังปริญญา
เอก 

   4.3 จํานวนนักเรยีนทีเ่ขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศโดยวิธรีับ
ตรง หรือโควตาเฉพาะของนักเรยีน
ของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

2 26 - 12 26 22 24 26 28 30   

1. พัฒนาตนแบบ
โรงเรยีน
วิทยาศาสตร และ 

 เพื่อสงเสรมิ จูงใจ
ใหนักเรยีนศึกษา
ตอและประกอบ 

5. ผลสําเร็จของการสงเสริม จูงใจให
นักเรยีนศึกษาตอดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

            

 นํารองดําเนินการ
สรรหาผูมีความ 
สามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยใีนระดบั
มัธยมศึกษาใหมี
คุณภาพระดับ
มาตรฐานโลก 

 อาชีพทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

 5.1 รอยละของนกัเรียนทีศ่ึกษาตอ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 

2 91 - 90.15 88.84 87.00 
 

89.00 91.00 93.00 95.00  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หมายถึง สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน วิทยาศาสตร 
แพทยศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร 
เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร  
คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

     5.2 รอยละของนกัเรียนทีศ่ึกษาตอ
ทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

5 22 - 23.04 21.89 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

   เพื่อพัฒนาฐานขอมูล
และติดตามนักเรยีน
เกาโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ ในดาน
ผลการเรยีนและ
ผลงานเดนของ
นักเรยีนเกาใน
ระดับอุดมศึกษา 

6. ความสมบูรณของฐานขอมูล 
นักเรยีนเกาเกี่ยวกับผลการเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการกําหนดคณะบคุคล 
หรือบุคคลทีร่ับผดิชอบการจัดทํา
ฐานขอมูลนักเรยีนเกาอยางเปน
ทางการ 
ระดับ 2 สําเร็จระดับ 1 และมีการ
จัดทําระบบออนไลนใหนักเรียนเกา
สามารถรายงานผลการเรยีนและ
ผลงานเดนของตนเอง โดยนักเรียน
เกาทั้งหมดมี user name และ 
password  
ระดับ 3 สําเร็จตามระดับ 2 และมี
ฐานขอมูลเกีย่วกบัผลการเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรยีนเกา   
รอยละ 40 ของนกัเรียนเกาทั้งหมด 
ระดับ 4 สําเร็จตามระดับ 2 และมี
ฐานขอมูลเกีย่วกบัผลการเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรยีนเกา  
รอยละ 50 ของนกัเรียนเกาทั้งหมด 
ระดับ 5 สําเร็จตามระดับ 2 และมี
ฐานขอมูลเกีย่วกบัผลการเรยีนใน

4 5 - - - 1 2 3 4 5   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

ระดับอุดมศึกษาของนักเรยีนเกา  
รอยละ 60 ของนกัเรียนเกาทั้งหมด 

4. ใหบริการ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี  

 เพื่อพัฒนาโรงเรยีน
ใหเปนแหลงดูงาน
และศึกษางานและ
จัดประชุมวิชาการ
ทางดานการจัด 

7. ผลสําเร็จของการใหบริการเกีย่วกบั
การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สําหรับผูมีความ 
สามารถพิเศษกบัโรงเรยีนหรอื
หนวยงานอืน่  

            

 สําหรับผูมี
ความสามารถ
พิเศษ กับโรงเรียน 

 การศึกษาสําหรับผูมี
ความรูความสามารถ
พิเศษ 

 7.1 จํานวนผูมาศกึษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ 

3 2,200 2,082 1,719 2,438 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600   

 หรือหนวยงาน 
อื่นๆ 

   7.2 จํานวนผลงานทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ครจูาก
ของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 
โรงเรยีนเครือขาย และโรงเรียนอืน่ๆ 
เสนอในการประชุมวิชาการที ่
โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณจัดขึ้น 

3 30 - - - 10 20 30 40 50   

     7.3 จํานวนนักเรยีนทีม่าใชบริการ
หองฉายภาพเสมอืนจริงดาราศาสตร 
3 มิติของโรงเรียน 

1 1,400 - - 2,693 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800   

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 17 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    8. 
 
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

10 85 - - - 65 70 75 80 85  เปนตัวชี้วัดรวมสาํหรับทุกองคการ
มหาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

     9.  รอยละของจํานวนครูทีไ่ดรับขอมลู
ยอนกลับจากนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของการสอนในระดับคะแนน 
4.5 ขึ้นไปจากคะแนน 5 ระดับ 

7 67 - 69 58 63 65 67 69 71   

มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 5 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

    10. คาใชจายดานบุคลากร ตอ 
งบบุคลากรที่ไดรบัจากสํานัก
งบประมาณ (บาท/บาท) 

2.50 0.93 0.91 0.95 1.08 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89   

    11. คาใชจายในการดําเนินงาน ตอ   
งบดําเนินงานทีไ่ดรับจากสํานัก
งบประมาณ (บาท/บาท) 

2.50 0.90 0.87 0.82 1.01 0.94 0.92 0.90 0.88 0.86   

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 28 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงาน น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

    12. ผลสําเร็จการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาโรงเรยีนกาวสูมาตรฐานโลก  

            

     12.1 รอยละของจํานวนครแูละ
เจาหนาที่ที่สงไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเขมขน (3-4 สัปดาห) 
ในตางประเทศ และไดคะแนนเทียบ 
TOEFL มากกวา 500 ขึ้นไป 
ภายหลังจากการฝกอบรม 

2 75 - - - 65 70 75 
 

80 85   

     12.2 จํานวนผลงานทางวิชาการของ
ครูที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการและที่ไดเสนอในที ่

4 4 0 1 5 2 3 4 5 6   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

     ประชุมวิชาการในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติทีจ่ัดโดยหนวยงาน
ตางๆ 

            

     12.3 รอยละของจํานวนครทูี่ใช  
e-learning ระดับกลางขึ้นไป  
ในการเรียนการสอน 

4 50 - - - 35 40 50 60 65  ระดับกลาง หมายถึง  

• มีโครงการสอน จดุประสงค
การสอน คําอธิบายรายวิชา 
แบบประเมนิผลการเรียนรู 

• มีเอกสารประกอบการเรยีน
การสอนในแตละคาบ รวมทั้ง
สามารถเรียกขอมูล 
(download) ไดทั้งกอนและ
หลังเวลาเรียน 

• มีการใหและสงงานผานทาง  
e-mail และตรวจสอบผล
คะแนนผานทาง Website ได 

• มีการเชื่อมโยง (link) แหลง
ความรูทั้งในและตางประเทศ 

     12.4 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงแกใขตามประเด็นที่ครูและ
เจาหนาที่เสนอเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีการสํารวจความพึงพอใจ
รวมทั้งประเด็นขอเสนอแนะของครู 

3 5 - - - 1 2 3 4 5   

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

     และเจาหนาที่ โดยไดรับผลตอบรบั
จากครูและเจาหนาที่ไมต่ํากวารอยละ 
90 จากจํานวนครูและเจาหนาที่
ทั้งหมด 
ระดับ 2 มีการสรปุผลการสํารวจ
ความพึงพอใจรวมทั้งประเด็น
ขอเสนอแนะและจัดทําแผนในการ
แกไขปรับปรุงเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรยีน 
ระดับ 3 มีการดําเนินการแกใข
ปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะได
รอยละ 30 ของจาํนวนขอเสนอแนะ
ทั้งหมด 
ระดับ 4 มีการดําเนินการแกใข
ปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะได
รอยละ 50 ของจาํนวนขอเสนอแนะ
ทั้งหมด 
ระดับ 5 มีการดําเนินการแกใข
ปรับปรุงตามประเด็นขอเสนอแนะได
รอยละ 75 ของจาํนวนขอเสนอแนะ
ทั้งหมด 

            

    13. จํานวนโรงเรียนในประเทศที่ตกลง
รวมมอืเปนเครอืขายกับโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ และมีการ  

5 15 - - - 5 10 15 20 25  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เชน การ
แลกเปลี่ยนนักเรยีน หรือ 

   



ขอมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 
(รอยละ) 

     แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

           แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน 

    14. ระดับคณุภาพการกํากับดูแลกิจการ 10 5 - - - 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดรวมสาํหรับทุกองคการ
มหาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 

     น้ําหนักรวม 100            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


