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เป้ าหมายและตัวชี้วดั ด้ านผู้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
(ฉบับร่ าง)

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล
((World – Class Standard School ) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นายกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานเที ย บเท่ า สากล ผู้ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ประการ
คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมีโ รงเรียนเป้าหมาย 500 โรงเรียนเป็นกลุ่ มบุกเบิก และในปี 2555
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนรุ่นสองเพิ่มเติมจานวน 232 โรงเรียน
และเพื่อให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ซึ่งจะสามารถสะท้อนความสาเร็จสุดท้ายและเป็นเข็ม
ทิศให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตามบริบทและ ศักยภาพ แบบยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลใช้
เอกสารเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะทางานและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารให้สาเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
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ตอนที่ 1
ส่ วนนา
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึ กษา ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐานนามาใช้เป็ น
มาตรการเร่ งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานของสากลหรื อมาตรฐานของ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง* มีความสามารถในการร่ วมมือทางาน และแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะสิ่ ง
เหล่านี้ จะทาให้ประเทศไทยดารงอยูใ่ นเวทีระดับ นานาชาติได้อย่างรู ้เท่าทัน สมศักดิ์ ศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ได้รับประโยชน์ในสิ่ งที่ควรจะ ได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชี วิตอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยที ถ้อยอาศัย และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ได้เริ่ มดาเนิ นการนาร่ องในปี การศึ กษา 2553 กับโรงเรี ยนจานวน 500 โรงเรี ยน
ทั้งระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา ด้วยการให้โรงเรี ยนในโครงการ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know,
Learning to Do, Learning to Live Together, และ Learning to Be รวมถึ งการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนด้วยระบบ
คุ ณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล คุ ณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ กาหนดของหลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรี ยนรู ้ความเป็ นสากล
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับ
มาตรฐานของสากล หรื อมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
ความสาเร็ จในการดาเนินงานของโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จะพิจารณาจาก คุณภาพของผูเ้ รี ยนที่
เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายที่แต่ละโรงเรี ยนกาหนด และทาความตกลงไว้กบั โครงการเป็ นสาคัญ สาหรับความสาเร็ จด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านการบริ หารจัดการ โรงเรี ยนด้วยระบบบริ หารคุณภาพ ถือเป็ นความสาเร็ จ
ในการดาเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเชื่อว่า ถ้าโรงเรี ยนมีหลักสูตร มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
และมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี ก็จะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพที่ดีข้ ึนเป็ นลาดับ
เอกสารฉบับนี้เป็ นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสาเร็ จด้านผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล เพื่อโครงการและแต่ละโรงเรี ยนสามารถนาไปใช้ประโยนช์ในการประเมินผลการดาเนิ นงานของตนเอง
ทั้งนี้ เป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ยึดเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน มาตรฐานสากล 5 เป้ าหมาย ตามที่ได้ต้ งั ไว้
ตั้งแต่เริ่ มโครงการเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ 1) เป็ นเลิศทางวิชาการ 2) สื่ อสารสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และ 5) ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

*ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงในที่น้ ีหมายถึงประเทศที่มีผลการเข้าร่ วมโครงการ PISA หรื อ TIMSS สูงในระดับ ๕๐ % บน
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ตอนที่ 2
เป้ าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป้ าหมายด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีท้ งั หมด 5 เป้ าหมาย แต่ละเป้ าหมายมี
นิยามดังนี้
เป้ าหมายข้ อ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง
เป้ าหมายข้ อ 2 สื่ อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีทกั ษะและความสามารถ ด้านภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู ง ในระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสู ง ทั้งเพื่อ การศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้
เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้ง ให้เหตุผล และเพื่อ การเจรจาความร่ วมมือ ทั้งด้านการฟั ง การพูด
การอ่าน และการเขียน และนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่ สองเพิ่มมากขึ้น
เป้ าหมายข้ อ 3 ล้า หน้ า ทางความคิด : หมายถึ ง นัก เรี ย นโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)
รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการแก้ปัญหา และในการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู ้สูง ใน
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพ การศึกษาสูง
เป้ าหมายข้ อ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์ : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีทกั ษะความ สามารถในการศึกษา
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง
เป้ าหมายข้ อ 5 ร่ วมกันรับผิดชอบต่ อสังคมโลก : หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นผูท้ ี่มีจิตสาธารณะ
มีสานึกในการบริ การสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึ กในการส่ งเสริ ม พิทกั ษ์ และปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิถีชีวิต ศิ ลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิ จสังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศอาเซียนอยูใ่ นระดับสูง
เป้ าหมายด้านผูเ้ รี ยนหลายข้อได้ระบุ ด้วยว่า มี วตั ถุ ประสงค์ที่ จะพัฒนาคุ ณภาพของนักเรี ยนของ โครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลให้อยู่ในระดับเดี ยวกับนักเรี ยนของประเทศที่ มีคุณภาพการศึ กษาสู ง ซึ่ งใน อนาคตโครงการจะได้จ ัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพด้านต่างๆของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเที ยบกับ คุณภาพนักเรี ยนของประเทศที่ มีคุณภาพการศึกษาสู ง
ดังกล่าวด้วย
ความสาเร็ จของโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหนึ่ง พิจารณาได้จากผลการเข้าร่ วมโครงการประเมินผล
นานาชาติ ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศไทยเข้าร่ วมอยู่ 2 โครงการคือ
1. โครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (PISA) จัดโดย OECD
2. โครงการการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
(TIMSS) จัดโดย IEA
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ทั้งโครงการ PISA และโครงการ TIMSS จะดาเนินการครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่สาคัญมากอีกข้อหนึ่งคือ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA หรื อ TIMSS ในปี พ.ศ. 2558
มีคะแนนผลการสอบโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน นานาชาติที่เข้าร่ วมโครงการ PISA
หรื อ TIMSS ในปี เดียวกัน
การประเมินตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยน บางข้อได้กาหนดให้มีการสร้างเครื่ องมือ กลางในการ
ทดสอบขึ้นเป็ นการเฉพาะด้วย เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O - NET) เป็ นการวัดขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตร แต่เป้ าหมายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกาหนดไว้สูงกว่านั้น นอกจากนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน (O - NET) มีขอ้ จากัดหลายประการ จาเป็ นต้องใช้แบบทดสอบ แบบเลือกตอบเป็ นส่วนใหญ่ จึงยังไม่สามารถวัด
คุณลักษณะและพฤติกรรมบางด้านได้อย่างชัดเจน
แบบทดสอบกลางที่สร้างขึ้นจะมีการถามให้นกั เรี ยนได้แสดงเหตุและผล วิธีคิดและวิธีทา นอกจากนั้น จะจัดให้มีการ
ทดสอบภาคปฏิบตั ิ การสอบสัมภาษณ์หรื อการสอบโดยกสรสนทนาพูดคุยกับนักเรี ยนและ/หรื อวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมอีกด้วย
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ตอนที่ 3
ตัวชี้วดั ความสาเร็จด้ านผู้เรียนของแต่ ละเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จด้านผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีรายละเอียดในตาราง 1-5 เมื่อศึกษา ตัวชี้วดั โดยละเอียด จะ
พบว่ามีตวั ชี้วดั บางตัวชี้วดั สามารถวัดเป้ าหมายความสาเร็ จด้านผูเ้ รี ยน ได้มากกว่า 1 เป้ าหมาย ตัวอย่างเช่น
ตัวชี้วดั ข้อ 1.4 “คะแนนผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ” เมื่อพิจารณา จะเห็นว่าตัวชี้ วดั นี้ วัดได้ท้ งั เป้ าหมายข้อ 1
“เป็ นเลิศทางวิชาการ” และ เป้ าหมายข้อ 2 “สื่ อสารสองภาษา” แต่น้ าหนักจะอยูท่ ี่เป้ าหมายข้อ 1 มากกว่า จึงกาหนดให้ตวั ชี้วดั ข้อ
1.4 เป็ นตัวชี้วดั ของเป้ าหมายข้อ 1
ตัวชี้วดั ข้อ 3.4 “ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6, ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่อง มือกลาง ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทาปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่ วนกลางจัดให้มี
เครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)”
เมื่อ พิจ ารณาจะเห็ น ว่า ตัว ชี้ ว ดั นี้ วัด ได้ท้ ัง เป้ าหมายข้อ 1 “เป็ นเลิศ ทางวิช าการ” และเป้ าหมายข้อ 3“ล้ าหน้าทาง
ความคิด” แต่น้ าหนักจะอยูท่ ี่เป้ าหมายข้อ 3 มากกว่า จึงกาหนดให้ตวั ชี้วดั ข้อ 3.4 เป็ นตัวชี้วดั ของเป้ าหมายข้อ 3
ตัว ชี้ ว ดั ข้อ 4.1 “ร้อ ยละของผลงานจากการศึ ก ษาค้น คว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุ ขศึกษา
และพลศึกษา ของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิว่าเป็ นผลงานที่ มี
คุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น”
เมื่ อพิ จารณาจะเห็ น ว่า ตัวชี้ วดั นี้ วัดได้ท้ งั เป้ าหมายข้อ 1 “เป็ นเลิ ศทางวิชาการ” และเป้ าหมายข้อ 4 “ผลิ ต งานอย่า ง
สร้างสรรค์” แต่น้ าหนักจะอยูท่ ี่เป้ าหมายข้อ 4 มากกว่า จึงกาหนดให้ตวั ชี้วดั ข้อ 4.1 เป็ นตัวชี้วดั ของเป้ าหมายข้อ 4
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลแต่ละเป้ าหมายมี รายละเอียดในตาราง 1 ถึง 5
ต่อไปนี้
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ตาราง 1 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป้ าหมายข้อที่ 1

เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ :
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง ของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
1.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่
ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
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ตาราง 2 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป้ าหมายข้อที่ 2
เป้ าหมาย
ข้ อที่ 2 สื่ อสารสองภาษา :
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีทกั ษะและความ
สามารถด้านภาษา ทั้งภาษา ไทย
และภาษาอังกฤษสู งใน ระดับ
เดียวกับนักเรี ยนของ ประเทศที่
มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพือ่
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เพื่อการ
นาเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้ง
ให้เหตุผล และเพื่อการเจรจา
ความร่ วมมือ ทั้งด้านการฟั ง
การพูด การอ่านและการเขียน
และนักเรี ยนโรงเรี ยน มาตรฐาน
สากลมีความสนใจเรี ยนวิชา
ภาษา ต่างประเทศภาษาที่สอง
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วดั
2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ทกั ษะความสามารถด้านการ
พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
2.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษ
รู ปแบบต่างๆ ในงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่ วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 , ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน
หรื อเขตพื้นที่การศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดย
หน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ ส่ วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับ
เผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2. 4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ทกั ษะตวามสามารถด้านการ
พูด/เขียนภาษาไทยรู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ
(โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
2.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาไทย
รู ปแบบต่างๆ ในงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่ วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความเป็ นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน
หรื อเขตพื้นที่การศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น
(เขตพื้นที่ ส่ วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่อ่านหนังสื ออื่นที่ไม่ใช่หนังสื อ
เรี ยนอย่างน้อยภาคเรี ยนละ15 เล่ม (โรงเรี ยนจัดให้มีการส่งเสริ มการอ่านและติดตามประเมินผล)
2.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6, ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วดั ทักษะ
ความสามารถทั้ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ้นไป (ส่ วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
2.9 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่โครงการคัดเลือกเข้า
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,
TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรื ออื่นๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ากว่า 53 (สุ่ มเลือกนักเรี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของ
นักเรี ยนชั้น ม. 6 เข้าสอบโดยโรงเรี ยนหรื อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย)
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ตาราง 3 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป้ าหมายข้อที่ 3
เป้ าหมาย
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด :
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
สรรค์ (Creative Thinking) มี
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking) และ
มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking) รวมถึงมี
ทักษะความสามารถในการ คิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
ในการแก้ปัญหา และ ในการ
ใช้ ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงใน
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของ
ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา
สูง

ตัวชี้วดั
3.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนอง (Independent Study)ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/
หนังสื อ/Animation เป็ นต้น ที่ได้รับการเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
3.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6, ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่ าน
ภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
(เน้นวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความมี
วิจารณญาญ และการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดย
ส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
3.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6, ม. 3 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ จาก
เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ตามแนว PISA
โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ )
3.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6, ม. 3 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จาก
เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทาปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
3.5 นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ.
2558 มีคะแนนการสอบ ด้ านการอ่ าน ด้ านคณิตศาสตร์ และ ด้ านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนนานาชาติที่เข้าร่ วมโครงการ PISA ในปี เดียวกัน
(โครงการประสานกับ สสวท. ให้โรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง
ในการสอบ ทานองเดียวกับกลุ่มโรงเรี ยนสาธิต กลุ่มโรงเเรี ยนเอกชน ฯลฯ)
3.6 นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ.
2558 มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 และ ม. 2
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนนานาชาติที่เข้าร่ วมโครงการ TIMSS ในปี
เดียวกัน(โครงการประสานกับ สสวท. ให้โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเป็ นอีกกลุ่ม
ตัวอย่างหนึ่งในการสอบ ทานองเดียวกับ กลุ่มโรงเรี ยนสาธิต กลุ่มโรงเรี ยนเอกชน
ฯลฯ)
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ตาราง 4 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป้ าหมายข้อที่ 4
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน
ข้ อที่ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ าง
ทั้งด้านคณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา
สรรค์ : นักเรี ยนโรงเรี ยน
และวัฒนธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา
มาตรฐาน สากลมีทกั ษะความ
ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครู และ
สามารถในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ย
ผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่
ตนเอง (Independent Study)
โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจาปี )
และมีความสามารถผลิตผลงาน
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน
ด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมี
ทั้งด้านคณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา
คุณภาพสูง
และวัฒนธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา
ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก
(เขตพื้นการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/
แข่งขัน)
4.3 ร้อยละของเรื่ อง/บทความของนักเรี ยนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่เขียนขึ้น
จากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
เอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่การศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อ
วารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ส่วนกลาง และ หน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
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ตาราง 5 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป้ าหมายข้อที่ 5
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 5 ร่ วมกันรับผิดชอบต่อ 5.1 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของนักเรี ยนชั้น
ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับ
สังคมโลก: นักเรี ยนโรงเรี ยน
การประเมินว่า มีผลงานอยูใ่ นระดับดี จากครู และผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผล
มาตรฐานสากลเป็ นผูท้ ี่มีจิต
งานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจาปี )
สาธารณะ มีสานึกในการ
5.2 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนักเรี ยนชั้น
บริ การสังคม มีความรับผิด
ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับ
ชอบต่อสังคม และมีจิตสานึก
เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั
ในการส่งเสริ มพิทกั ษ์ และ
โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถี
ชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
สิ่ งแวดล้อมที่นกั เรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือก
และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงาน
ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
อาเซียน ในระดับสูง
ประกวด/แข่งขัน)
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับเรื่ อง
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นกั เรี ยนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญ
หรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
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ตอนที่ 4
ตัวชี้วดั ที่ใช้ ประเมินตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป
ตัวชี้วดั ที่จะใช้ประเมินผลการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลตั้งแต่ ปี การศึกษา 2555 เป็ น
ต้นไป ได้แก่ตวั ชี้วดั ทั้ง 8 ข้อ ของเป้ าหมายการดาเนินงานข้อ 1 “เป็ นเลิศทางวิชาการ” ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ที่เกี่ยวกับผลการสอบโอเนต
ทุกโรงเรี ยนมี ขอ้ มูลผลการสอบโอเนตย้อนหลัง พอที่ จะนามาใช้เป็ นฐานในการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวกับการสอบโอเนต ในปี การศึกษา 2555 ของแต่ละโรงเรี ยนได้
ตัวชี้วดั ทั้ง 8 ข้อ ของเป้ าหมายการดาเนินงานข้อ 1 โครงการเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเอง โดยใช้ผลการสอบ
โอเนตย้อนหลัง 3 ปี ในตาราง 6 ถึง 8 เป็ นฐานในการพิจารณา
ข้อ มู ล ในตาราง 6 ถึ ง 8 ได้จ ากวิเ คราะห์ ผ ลการสอบโอเนตปี การศึ กษา 2552 ถึ ง 2554 ของโรงเรี ย นในโครงการ
มาตรฐานสากล ที่โครงการได้สุ่มเลือกมาจานวนหนึ่ง โดยได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว ในประเด็นต่างๆดังนี้
1) นักเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50
หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป คิดได้เป็ นร้อยละเท่าไร
2) โรงเรี ยนที่ ได้รับการสุ่ ม โรงเรี ยนที่ มีสัดส่ วนร้อยละของนักเรี ยน ที่มีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไปมากที่สุด คิดได้เป็ นร้อยละเท่าไร
3) โรงเรี ยนที่ ได้รับการสุ่ ม โรงเรี ยนที่ มีสัดส่ วนร้อยละของนักเรี ยน ที่มีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไปน้อยที่สุด คิดได้เป็ นร้อยละเท่าไร
สาหรับเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2555 ตามตัวชี้วดั ทั้ง 8 ข้อ มีรายละเอียดแสดงในตาราง 9 ถึง 11
ข้อมูลในตาราง 6 ส่วนที่เกี่ยวกับวิชาคณิ ตศาสตร์แปลผลได้ดงั นี้
1) นักเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลชั้น ป. 6 ร้อยละ 30.20, 28.66, และ 68.69 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชา
คณิ ตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามลาดับ
2) เมื่อพิจารณาเป็ นรายโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่มีนักเรี ยนชั้น ป.6 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม มากที่สุด คือ ร้อยละ 61.27, 58.97 และ 90.22 ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามลาดับ
3) เมื่อพิจารณาเป็ นรายโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนชั้น ป. 6 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ
50 ของคะแนนเต็ม น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.49, 2.38 และ 14.41 ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามลาดับ
ข้อมูลในตาราง 6 ส่วนที่เกี่ยวกับวิชาอื่นๆก็แปลผลได้ในทานองเดียวกัน
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ตาราง 6 ร้อยละของนักเรี ยน ป. 6 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนต
วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
ปี การศึกษา
เฉลี่ย
2552 2553 2554 3 ปี
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 33.20 32.09 71.85 45.40
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน 61.27 58.97 90.22 คณิ ตศาสตร์
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
1.49 2.38 14.41 สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 42.80 46.58 43.96 44.40
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน 82.54 90.19 82.54 วิทยาศาสตร์
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
3.85 11.11 5.08 สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 26.98 18.55 64.64 36.51
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน 53.65 67.92 88.00 ภาษาไทย
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
3.08 2.04 19.49 สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนน้อยต่าสุด
วิชา

รายการ
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ตาราง 6 (ต่อ) ร้อยละของนักเรี ยน ป. 6 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนตวิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
วิชา

รายการ

ปี การศึกษา
เฉลี่ย 3 ปี
2552 2553 2554
28.63 18.78 36.46
28.00

ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
62.86 75.85 66.07
ภาษาอังกฤษ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
0.00 0.64 0.85
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 21.82 53.83 76.86
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
49.36 65.42 96.00
สังคมฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
2.31 21.43 22.03
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 76.02 73.40 76.53
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
88.55 84.81 92.74
การงานอาชีพฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
26.92 46.83 33.05
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนน้อยสูงสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 49.12 37.18 60.14
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
76.51 64.91 77.45
ศิลปะ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
11.54 19.08 21.19
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง 92.79 74.33 85.10
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน 100.00 99.62 98.00
สุขศึกษา
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
75.38 55.49 44.07
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด

49.71
75.34
48.85
84.33
-
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ตาราง 7 ร้อยละของนักเรี ยน ม. 3 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนตวิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
วิชา

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รายการ

ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนมากสูงสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนมากสูงสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนมากสูงสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด

ปี การศึกษา
2552 2553 2554

เฉลี่ย 3 ปี

8.27

7.86 11.84

9.34

72.14

68.98

86.29

-

0.00

0.00

0.00

-

11.69 15.36 17.85

15.00

78.61

93.66

87.82

-

0.00

0.00

0.00

-

21.68

44.67 58.92

41.99

72.14

72.73 100.00

-

0.76

7.80

21.23

-

8.71

7.16

9.19

8.34

68.66

56.90

69.54

-

0.00

0.00

0.00

-
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ตาราง 7 (ต่อ) ร้อยละของนักเรี ยน ม. 3 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนตวิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
วิชา

รายการ

ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สังคมฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
การงานอาชีพฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
ศิลปะ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สุขศึกษา
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด

ปี การศึกษา
2552 2553 2554

เฉลี่ย 3
ปี

25.15

44.50

39.71

33.69

73.13

83.33

88.83

-

2.29

2.76

6.16

-

20.37

69.53 64.90

66.67

73.66

90.10

-

0.88

4.26

2.71

-

8.99

12.22

43.55

38.31

73.66

90.10

-

0.88

4.26

2.71

-

85.01

89.65

68.51

99.50 100.00

93.36

-

42.75

26.32

-

9.10

52.02

21.69

81.05
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ตาราง 8 ร้อยละของนักเรี ยน ม. 6 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนตวิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
วิชา

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รายการ

ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด

ปี การศึกษา
2552 2553 2554

เฉลี่ย 3
ปี

13.94

6.51

9.67

10.06

81.13

68.94

83.24

-

0.00

0.00

0.00

-

7.45

8.57

4.94

6.95

64.46

72.91

59.91

-

0.00

0.00

0.00

-

50.82

41.99

36.04

97.04

96.36

94.64

-

2.02

0.00

1.08

-

42.88

6.17

5.55

5.71

5.79

88.50

88.08

88.04

-

0.00

0.00

0.00

-
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ตาราง 8 (ต่อ) ร้อยละของนักเรี ยน ม. 6 โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบโอเนตวิชาต่างๆ
สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปี การศึกษา 2552, 2553 และ 2554
วิชา

รายการ

ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สังคมฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
การงานอาชีพฯ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
ศิลปะ
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโครงการที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สุขศึกษา
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด
ร้อยละของนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสอบได้คะแนน
สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มน้อยสุด

ปี การศึกษา
2552 2553 2554

เฉลี่ย 3
ปี

12.14

44.99

6.32

20.84

83.40

96.23

69.84

-

0.00

0.42

0.00

-

6.78

41.07 61.55

47.62

79.27

94.02

-

0.00

0.00

5.33

-

10.16

1.99

1.28

4.45

47.62

17.62

17.45

-

0.00

0.00

0.00

-

38.25

90.31

77.22

82.26 100.00

98.43

-

7.94

-

0.00

0.00

36.77

68.57
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การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลสาเร็ จการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนปี การศึกษา 2555 เป้ าหมายข้อที่ 1 “เป็ นเลิศทาง
วิชาการ” ซึ่งมีตวั ชี้วดั ทั้งหมด 8 ข้อ (ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.8) ใช้ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2552 ถึง 2554 ตามตาราง 6 ถึง 8 เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดดังรายละเอียดในตาราง 9 ถึง 11โดยมีหลักการกาหนดเป้ าหมายดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ใช้ผลการดาเนินงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปั ดขึ้นให้เป็ นจานวนเต็ม) เป็ นเป้ าหมายการดาเนินงาน
2. ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานได้เท่ากับเป้ าหมายการดาเนินงานที่ต้ งั ไว้ข้ นึ ไป
3. ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานได้เท่ากับผลการดาเนินงานของปี สูงสุด(ปัดเป็ นขึ้นให้เป็ น
จานวนเต็ม) ขึ้นไป
4. ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานได้ต่ากว่าผลการดาเนินงานของปี ต่าสุด(ปั ดเป็ นขึ้นให้เป็ น
จานวนเต็ม)
5. ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานได้ต้ งั แต่ค่ากลางของของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 5 ขึ้นไป
6. ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานได้เท่ากับผลการดาเนินงานของปี ต่าสุดขึ้นไปจนถึงค่ากลาง
ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1
7. ในกรณี ที่ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี มีค่าใกล้เคียงกันมากให้ปรับผลการดาเนินงานที่จะได้
คะแนนระดับ 5 ให้สูงขึ้น ตามความเหมาะสม (เช่นกรณี ตวั ชี้วดั ข้อ 1.6 ของระดับ ป. 6)
ตาราง 9 เกณฑ์ การให้ คะแนน ตัวชี้วดั ผลสาเร็จการดาเนินงานด้ านผู้เรียน ข้ อ 1 “เป็ นเลิศทางวิชาการ”
ปี การศึกษา 2555 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อ ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ขึ้นไป
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
33.20
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
32.09
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
71.85
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ
45.40
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 46.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.1 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 33.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 33.00 ถึง 45.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 46.00 ถึง 58.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 59.00 ถึง 71.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 72.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ขึ้นไป
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
42.80
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
46.58
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
43.96
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 44.40
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 45.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.2 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 43.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 43.00 ถึง 44.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 45.00 ถึง 47.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 48.00 ถึง 49.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป
1.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
26.98
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
18.55
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
64.64
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 36.51
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 37.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.3 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 19.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 19.00 ถึง 36.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 37.00 ถึง 50.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 51.00 ถึง 64.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 65.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
28.63
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
18.78
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
36.46
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 28.00
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 28.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.4 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 19.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 19.00 ถึง 27.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 28.00 ถึง 32.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 33.00 ถึง 36.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 37.00 ขึ้นไป
1.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
21.82
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
53.83
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
76.86
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 49.71
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 50.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.5 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 22.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 22.00 ถึง 49.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 50.00 ถึง 63.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 64.00 ถึง 76.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 77.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต่ ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
76.02
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
73.40
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
76.53
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 75.34
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 76.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.6 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 74.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 74.00 ถึง 75.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 76.00 ถึง 77.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 78.00 ถึง 79.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
1.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
49.12
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
37.18
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
60.14
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 48.85
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 49.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.7 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 38.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 38.00 ถึง 48.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 49.00 ถึง 54.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 55.00 ถึง 60.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 61.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
92.79
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
74.33
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
85.10
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 84.33
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 85.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.8 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 75.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 75.00 ถึง 84.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 85.00 ถึง 88.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 89.00 ถึง 92.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 93.00 ขึ้นไป

25

ตาราง 10 เกณฑ์ การให้ คะแนน ตัวชี้วดั ผลสาเร็จการดาเนินงานด้ านผู้เรียน ข้ อ 1 “เป็ นเลิศทางวิชาการ”
ปี การศึกษา 2555 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ขึ้นไป
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
8.27
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
7.86
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
11.84
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ
9.34
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 10.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.1 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 8.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 8.00 ถึง 9.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 10.00 ถึง 12.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 13.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
11.69
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
15.36
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
17.85
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 15.00
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 15.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.2 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 12.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 12.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ถึง 17.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 18.00 ถึง 19.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 20.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
21.68
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
44.67
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
58.92
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 41.99
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 40.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.3 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 22.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 22.00 ถึง 39.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 40.00 ถึง 49.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 50.00 ถึง 58.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 59.00 ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
8.71
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
7.16
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
9.19
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 8.34
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 9.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.4 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 8.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 8.00 ถึง 8.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 9.00 ถึง 11.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 12.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ขึ้นไป

27

เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
25.15
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
44.50
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
39.71
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 33.69
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 34.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.5 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 26.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 26.00 ถึง 33.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 34.00 ถึง 39.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 40.00 ถึง 44.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 45.00 ขึ้นไป
1.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
20.37
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
69.53
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
64.90
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 52.02
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 53.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.6 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 21.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 21.00 ถึง 52.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 53.00 ถึง 61.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 62.00 ถึง 69.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
8.99
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 หด้ร้อยละ 12.22
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
43.55
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 21.69
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 22.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.7 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 9.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 9.00 ถึง 21.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 22.00 ถึง 32.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 33.00 ถึง 43.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 44.00 ขึ้นไป
1.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
85.01
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
89.65
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
68.51
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 81.05
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 80.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.8 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 69.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 69.00 ถึง 79.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 80.00 ถึง 84.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 85.00 ถึง 89.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
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ตาราง 11 เกณฑ์ การให้ คะแนน ตัวชี้วดั ผลสาเร็จการดาเนินงานด้ านผู้เรียน ข้ อ 1 “เป็ นเลิศทางวิชาการ”
ปี การศึกษา 2555 สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ขึ้นไป
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
13.94
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
6.51
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
9.67
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 10.06
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 11.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.1 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 7.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 7.00 ถึง 10.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 11.00 ถึง 12.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 13.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
7.45
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
8.57
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
4.94
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 6.95
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 7.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.2 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 5.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 5.00 ถึง 6.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 7.00 ถึง 10.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 11.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ: 1.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ขึ้นไป
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
50.82
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
41.99
การเรี ยนรู ้สูง
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
36.04
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 42.88
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 43.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.3 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 37.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 37.00 ถึง 42.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 43.00 ถึง 46.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 47.00 ถึง 50.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 51.00 ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
6.17
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
5.55
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
5.71
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 5.79
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 6.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.4 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 5.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 5.00 ถึง 5.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 6.00 ถึง 7.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 8.00 ถึง 9.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อ
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
12.14
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
44.99
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
6.32
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 20.84
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 21.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.5 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 7.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 7.00 ถึง 20.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 21.00 ถึง 32.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 33.00 ถึง 44.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 45.00 ขึ้นไป
1.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
6.78
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
41.07
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
61.55
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 36.77
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 37.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.6 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 7.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 7.00 ถึง 36.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 37.00 ถึง 49.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 50.00 ถึง 61.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 62.00 ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ข้อที่ 1 เป็ นเลิศทางวิชาการ:
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สูง

ตัวชี้วดั
1.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
10.16
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
1.99
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
1.28
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 4.45
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 5.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.7 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 2.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 2.00 ถึง 4.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 5.00 ถึง 9.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 10.00 ถึง 14.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 15.00 ขึ้นไป
1.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึ้นไป
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2552 ได้ร้อยละ
38.25
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2553 ได้ร้อยละ
90.31
ผลการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2554 ได้ร้อยละ
77.22
ผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ 68.57
เป้ าหมายการดาเนินงานในภาพรวมปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 69.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชี้วดั ข้ อ 1.8 สาหรับปี การศึกษา 2555
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 39.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 39.00 ถึง 68.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 69.00 ถึง 79.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 80.00 ถึง 90.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนได้ต้ งั แต่ร้อยละ 91.00 ขึ้นไป
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ตอนที่ 5
ตัวชี้วดั ที่โรงเรียน เป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ประจาปี การศึกษา 2556
ตัวชี้วดั ที่โรงเรี ยนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับกาหนดค่า
เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2557 มีรายละเอียดแสดงในตาราง 12, 13 และ 14
ตัวชี้วดั เหล่านี้โรงเรี ยนจะเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการ ดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2557 ด้วยตนเอง โดยใช้ขอ้ มูลผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2556 เป็ นฐาน
เมื่อกาหนดแล้วจึงส่งให้โครงการทราบ และถือเป็ นข้อตกลงสาหรับใช้ในการประเมินความสาเร็ จในการดาเนินงานของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลปี การศึกษา 2557 ของแต่ละโรงเรี ยน
ตาราง 12 ตัวชี้วดั ทีโ่ รงเรียนเป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูลผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2556
ระดับประถมศึกษา
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ทกั ษะความสามารถด้านการพูด/เขียนภาษาอังกฤษ
ข้ อที่ 2 สื่อสารสองภาษา:
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ให้มีการประเมิน)
สากลมีทกั ษะและความ สามารถ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
นักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อการ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ร่ วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
การอ่านและการเขียน และ
นักเรี ยนโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
เรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาที่ สองเพิ่มมากขึ้น

34

ตาราง 12 (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ ในงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ น ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่
การศึกษาหรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่
ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2. 4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ทกั ษะความสามารถด้านการพูด/เขียนภาษาไทย
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
ให้มีการประเมิน)
2.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ ในงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ ส่วนกลาง
และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่อ่านหนังสื ออื่นที่ไม่ใช่หนังสื อเรี ยน อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ15 เล่ม (โรงเรี ยนจัดให้มีการส่งเสริ มการอ่านและติดตามประเมินผล)
ตัวชี้วดั 2.2 – 2.7 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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ตาราง 12 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด:
3.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง (Independent Study)
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/Animation เป็ นต้น ที่ได้รับการ
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลจากงานที่จดั โดย
สรรค์ (Creative Thinking)
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
ประกวด/แข่งขัน)
(Scientific Thinking)และมี
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
(Critical Thinking) รวมถึงมี
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ทักษะความสามารถ ในการ คิด
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 3.1 ปี การศึกษา 2557
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ในการแก้ปัญหา และ ในการใช้
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงในระดับ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เดียวกับนักเรี ยน ของประเทศ ที่
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
มีคุณภาพการศึกษาสูง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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ตาราง 12 (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ข้ อที่ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ าง
สรรค์ : นักเรี ยนโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีทกั ษะ
ความสามารถในการศึกษา
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
(Independent Study)
สามารถผลิตผลงาน ด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่าง
มีคุณภาพสูง

4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น
ป.4-ป.6 ที่ได้รับการประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่ มีคุณภาพในระดับดี
จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมิน
ผลงานประจาปี )
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 : ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 4.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น
ป.4 - ป.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
4.3 ร้อยละของเรื่ อง/บทความของนักเรี ยนชั้น ป.4-ป.6 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อ
เขตพื้นที่การศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขต
พื้นที่ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)

ตัวชี้วดั 4.2 – 4.3 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน เช่นเดียวกับ ข้อ 4.1
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ตาราง 12 (ต่อ)

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ข้ อที่ 5 ร่ วมกันรับผิดชอบ 5.1 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับการประเมินว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับดี จาก
ต่ อสังคมโลก: นักเรี ยน
ครู และผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดง
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และการประเมินผลงานประจาปี )
เป็ นผูท้ ี่มีจิตสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
มีสานึกในการบริ การสังคม
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
มีความรับผิดชอบต่อ สังคม
และมีจิตสานึกในการ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ส่งเสริ ม พิทกั ษ์และปกป้ อง
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 5.1 ปี การศึกษา 2557
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
สังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซี่ยนใน
ระดับสูง
5.2 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ที่นกั เรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อ
ได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับเรื่ องของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่นกั เรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ตัวชี้วดั 5.2 – 5.3 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 5.1
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ตาราง 13 ตัวชี้วดั ทีโ่ รงเรียนเป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่มีทกั ษะความสามารถด้านการพูด/เขียน ภาษาอังกฤษ
ข้ อที่ 2 สื่อสารสองภาษา:
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ให้มีการประเมิน)
สากลมีทกั ษะและความ สามารถ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
นักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อการ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ร่ วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
การอ่านและการเขียน และ
2.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
นักเรี ยนโรงเรี ยน
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ ในงานที่
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ภาษาที่ สองเพิ่มมากขึ้น
2.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4 - ป.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ น ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่
การศึกษาหรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่
ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของ
นักเรี ยน)
2. 4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ทกั ษะความสามารถด้านการพูด/เขียน ภาษาไทย
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
ให้มีการประเมิน)
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ตัวชี้วดั

2.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ ในงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ ส่วนกลาง
และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่อ่านหนังสื ออื่นที่ไม่ใช่หนังสื อเรี ยน อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ15 เล่ม (โรงเรี ยนจัดให้มีการส่งเสริ มการอ่านและติดตามประเมินผล)
ตัวชี้วดั 2.2 – 2.7 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด:
3.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง (Independent Study)
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/Animation เป็ นต้น ที่ได้รับการ
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลจากงานที่จดั โดย
สรรค์ (Creative Thinking)
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
ประกวด/แข่งขัน)
(Scientific Thinking)และมี
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
(Critical Thinking) รวมถึงมี
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ทักษะความสามารถ ในการ คิด
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 3.1 ปี การศึกษา 2557
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ในการแก้ปัญหา และ ในการใช้
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงในระดับ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เดียวกับนักเรี ยน ของประเทศ ที่
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
มีคุณภาพการศึกษาสูง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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ตาราง 13 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ข้ อที่ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ าง
สรรค์ : นักเรี ยนโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีทกั ษะ
ความสามารถในการศึกษา
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
(Independent Study)
สามารถผลิตผลงาน ด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่าง
มีคุณภาพสูง

ตัวชี้วดั
4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น
ม.1 – ม.3 ที่ได้รับการประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่ มีคุณภาพในระดับดี
จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผล
งานประจาปี )
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 4.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้าน ทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น
ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
4.3 ร้อยละของเรื่ อง/บทความของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วย
ตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดย
โรงเรี ยน หรื อเขตพื้นทีการศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดย
หน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับ
เผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)

ตัวชี้วดั 4.2 – 4.3 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน เช่นเดียวกับ ข้อ 4.1
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5.1 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3
ข้ อที่ 5 ร่ วมกันรับผิดชอบ
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับการประเมินว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับดี จาก
ต่ อสังคมโลก: นักเรี ยน
ครู และผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดง
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และการประเมินผลงานประจาปี )
เป็ นผูท้ ี่มีจิตสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
มีสานึกในการบริ การสังคม
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
มีความรับผิดชอบต่อ สังคม
และมีจิตสานึกในการ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ส่งเสริ ม พิทกั ษ์และปกป้ อง
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 5.1 ปี การศึกษา 2557
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
สังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซี่ยนใน
ระดับสูง
5.2 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ที่นกั เรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อ
ได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับเรื่ องของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่นกั เรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ตัวชี้วดั 5.2 – 5.3 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 5.1
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ตาราง 14 ตัวชี้วดั ทีโ่ รงเรียนเป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีทกั ษะความสามารถด้านการ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษ
ข้ อที่ 2 สื่อสารสองภาษา:
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ให้มีการประเมิน)
สากลมีทกั ษะและความ สามารถ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
นักเรี ยนของประเทศที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อการ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ร่ วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
การอ่านและการเขียน และ
2.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
นักเรี ยนโรงเรี ยน
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ ในงานที่
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ภาษาที่ สองเพิ่มมากขึ้น
2.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ น ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่
การศึกษาหรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่
ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2. 4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีทกั ษะความสามารถด้านการ พูด/เขียนภาษาไทย
รู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัด
ให้มีการประเมิน)

44

ตาราง 14 (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.5 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาไทย รู ปแบบต่างๆ ในงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.6 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน หรื อเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดยหน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ ส่วนกลาง
และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
2.7 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่อ่านหนังสื ออื่นที่ไม่ใช่หนังสื อเรี ยน อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ15 เล่ม (โรงเรี ยนจัดให้มีการส่งเสริ มการอ่านและติดตามประเมินผล)
ตัวชี้วดั 2.2 – 2.7 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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ตาราง 14 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด:
3.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง (Independent Study)
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/Animation เป็ นต้น ที่ได้รับการ
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลจากงานที่จดั โดย
สรรค์ (Creative Thinking)
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
ประกวด/แข่งขัน)
(Scientific Thinking)และมี
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
(Critical Thinking) รวมถึงมี
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ทักษะความสามารถ ในการ คิด
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 3.1 ปี การศึกษา 2557
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ในการแก้ปัญหา และ ในการใช้
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงในระดับ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เดียวกับนักเรี ยน ของประเทศ ที่
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
มีคุณภาพการศึกษาสูง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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ตาราง 14 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ข้ อที่ 4 ผลิตงานอย่ างสร้ าง
สรรค์ : นักเรี ยนโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีทกั ษะ
ความสามารถในการศึกษา
เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
(Independent Study)
สามารถผลิตผลงาน ด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่าง
มีคุณภาพสูง

ตัวชี้วดั
4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้านทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6
ที่ได้รับการประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่ มีคุณภาพในระดับดี จากงาน
แสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงาน
ประจาปี )
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 4.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) ทุกด้านทั้งด้าน
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6
ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
ประกวด/แข่งขัน)
4.3 ร้อยละของเรื่ อง/บทความของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วย
ตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารวิชาการที่จดั ทาโดย
โรงเรี ยน หรื อ เขตพื้นทีการศึกษา หรื อส่วนกลาง หรื อวารสารทางวิชาการที่จดั ทาโดย
หน่วยงานอื่น (เขตพื้นที่ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับ
เผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน)
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ตาราง 14 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 5 ร่ วมกันรับผิดชอบ 5.1 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับการประเมินว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับดี จาก
ต่ อสังคมโลก: นักเรี ยน
ครู และผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดง
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และการประเมินผลงานประจาปี )
เป็ นผูท้ ี่มีจิตสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
มีสานึกในการบริ การสังคม
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
มีความรับผิดชอบต่อ สังคม
และมีจิตสานึกในการ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ส่งเสริ ม พิทกั ษ์และปกป้ อง
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 5.1 ปี การศึกษา 2557
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
สังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซี่ยนใน
ระดับสูง
5.2 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ที่นกั เรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อ
ได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับเรื่ องของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่นกั เรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ตัวชี้วดั 5.2 – 5.3 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 5.1
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ตอนที่ 6
ตัวชี้วดั ที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง
โครงการจะเป็ นผูด้ าเนิ นการพัฒนาหรื อจัดหา เครื่ องมือกลางและจัดให้มีการใช้เครื่ องมือกลางดังกล่าว ประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในปี การศึกษา 2556 เพื่อให้โรงเรี ยนใช้เป็ นฐานในการกาหนดเป้ าหมายการ ดาเนิ นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนในปี การศึกษา 2557 รายละเอียดตัวชี้วดั ที่ใช้เครื่ องมือกลางแสดงในตาราง 15, 16 และ 17
เมื่อโรงเรี ยนกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 แล้ว จึงส่ง
ให้โครงการทราบ และถือเป็ นข้ อตกลงสาหรับ ใช้ ในการประเมินความ สาเร็จในการดาเนินงานของ โรงเรียนมาตรฐานสากลของแต่
ละโรงเรียน
ตาราง 15 เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือกลาง
ปี การศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วดั ทักษะ
ข้ อที2่ สื่อสารสองภาษา: นักเรี ยน
ความสามารถทั้ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของ
โรงเรี ยนมาตรฐาน สากลมีทกั ษะ
และความสามารถด้านภาษา ทั้ง
คะแนนเต็มขึ้นไป (ส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ใน
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ระดับเดียวกับนักเรี ยน
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ของประเทศที่มีคุณภาพการ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึ กษา ค้นคว้า
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.8 ปี การศึกษา 2557
หาความรู้ เพื่อการติดต่อ สื่ อสาร
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
เพื่อการนาเสนอผลงาน
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล และเพื่อ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
การเจรจาความ ร่ วมมือ ทั้งด้านการ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ฟั ง การพูด การอ่าน และ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
การเขียน และนักเรี ยน โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมี ความสนใจ เรี ยน
วิชาภาษา ต่างประเทศ ภาษาที่ สอง
เพิ่มมากขึ้น
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ตาราง 15 (ต่อ)
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด : 3.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.6 ที่มีคะแนน การทดสอบด้านการเขียนและการอ่ านภาษาไทย
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นวัดความ
สากลมีความคิดริ เริ่ ม
สามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความมีวจิ ารณญาณ และการวัด
สร้างสรรค์ (Creative
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลาง
Thinking) มีความคิดอย่าง
และดาเนินการทดสอบ)
วิทยาศาสตร์ (Scientific
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
Thinking) และมี ความคิดอย่าง
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
มีวจิ ารณญาณ (Critical
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
Thinking) รวมถึงมี ทักษะ
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 3.2 ปี การศึกษา 2557
ความสามารถในการคิด
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ในการแก้ปัญหา และ ในการ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ใช้ ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงใน
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
ประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสูง
3.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มี
เครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ )
3.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 6 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือ
กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทาปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ส่วนกลางจัดให้มี เครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)

ตัวชี้วดั 3.3 – 3.4 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 3.2
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ตาราง 16 เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือกลาง
ปี การศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ข้ อที2่ สื่อสารสองภาษา: นักเรี ยน 2.8 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วดั ทักษะ
ความสามารถทั้ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนน
โรงเรี ยนมาตรฐาน สากลมีทกั ษะ
และความสามารถด้านภาษา ทั้ง
เต็มขึ้นไป (ส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ใน
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพื่อ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อ
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.8 ปี การศึกษา 2557
การติดต่อสื่ อสาร เพื่อการ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
นาเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้ง
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ให้เหตุผล และเพื่อการเจรจา
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ความร่ วมมือ ทั้งด้านการฟั ง การ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
พูด การอ่าน และการเขียน และ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
นักเรี ยน โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มีความสนใจ เรี ยนวิชา
ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สอง
เพิ่มมากขึ้น
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เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด :
3.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้าน การเขียนและการอ่ านภาษาไทย
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นวัดความ
สากลมีความคิดริ เริ่ ม
สามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความมีวจิ ารณญาน และการวัด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มี
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่ องมือกลาง
ความคิดอย่าง วิทยาศาสตร์
และดาเนินการทดสอบ)
(Scientific Thinking) และมี
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ความคิดอย่าง มีวจิ ารณญาณ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
(Critical Thinking) รวมถึงมี
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ทักษะ ความสามารถในการคิด
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 3.2 ปี การศึกษา 2557
วิเคราะห์ (Analytical thinking) ใน
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
การแก้ปัญหา และ ในการ ใช้ ICT
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงใน ระดับ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เดียวกับนักเรี ยนของ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ประเทศที่มีคุณภาพ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
การศึกษาสูง
3.3 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มี
เครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ )
3.4 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มี คะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือ
กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทาปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ส่วนกลางจัดให้มี เครื่ องมือกลางและดาเนินการทดสอบ)
ตัวชี้วดั 3.3 – 3.4 ให้ระบุ ผลการดาเนินงาน, เป้ าหมาย, ผลการดาเนินงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ ข้อ 3.2
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ตาราง 17 เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือกลาง
ปี การศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2.9 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 6 ของโรงเรี ยนมาตรฐาน สากลที่โครงการคัดเลือกเข้า
ข้ อที2่ สื่อสารสองภาษา: นักเรี ยน
สอบวัดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,
โรงเรี ยนมาตรฐาน สากลมีทกั ษะ
TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรื ออื่นๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
และความสามารถด้านภาษา ทั้ง
เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ากว่า 53 (สุ่มเลือกนักเรี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ใน
นักเรี ยนชั้น ม. 6 เข้าสอบโดยโรงเรี ยนหรื อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย)
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศ
ผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 :ได้ร้อยละ...............
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อการ
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ติดต่อสื่ อสาร เพื่อการนาเสนอ
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.9 ปี การศึกษา 2557
และเพื่อการเจรจาความร่ วมมือ ทั้ง
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ................
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
การเขียน และนักเรี ย นโรงเรี ยน
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
มาตรฐานสากลมีความสนใจเรี ยน
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
วิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สอง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
เพิ่มมากขึ้น
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ตอนที่ 7
ตัวชี้วดั ที่เกีย่ วกับ PISA และ TIMSS
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ซึ่งจะมีการประเมินครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2558 โครงการเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั เหล่านี้ ดังรายละเอียดในตาราง 18
สาหรับตัวชี้วดั ที่เกี่ยวกับ PISA ต้องรอข้อมูลผลการเข้าร่ วมโครงการครั้งที่ผา่ นมา ซึ่งจะประกาศในปี พ.ศ. 2556 จึงจะ
สามารถกาหนดเป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2558 ได้
ตาราง 18 ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ปี การศึกษา 2558
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
3.5 นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ. 2558 มี
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด :
คะแนนการสอบ ด้ านการอ่ าน ด้ านคณิตศาสตร์ และ ด้ านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนนานาชาติที่เข้าร่ วมโครงการ PISA ในปี เดียวกัน (โครงการ
สรรค์ (Creative Thinking) มี
ประสานกับ สสวท. ให้โรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
ทานองเดียวกับ กลุ่มโรงเรี ยนสาธิต กลุ่มโรงเเรี ยนเอกชน ฯลฯ)
(Scientific Thinking) และมี
การอ่ าน
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผลการเข้ าร่ วมโครงการครั้งทีผ่ ่านมา(ปี 2555): ....(รอการประกาศผลเป็ นทางการ)
(Critical Thinking) รวมถึงมี
เป้ าหมายผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558: ............
ทักษะความ สามารถในการคิด
ผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558 : ได้................
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558
ในการแก้ปัญหา และ ในการ ใช้
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่า ................
ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงใน ระดับ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ ....... ถึง .......
เดียวกับนักเรี ยนของ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ ....... ถึง .......
ประเทศที่มีคุณภาพ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ ....... ถึง .......
การศึกษาสูง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ ...........ขึ้นไป
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ผลการเข้าร่ วมโครงการครั้งที่ผา่ นมา(ปี 2555), เป้ าหมายผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558, ผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558,
เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558 ของด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็ นเช่นเดียวกับด้านการอ่าน
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ตาราง 18 (ต่อ)
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้ อที่ 3 ลา้ หน้ าทางความคิด : 3.6 นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้า สอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ.
2558 มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 และ ม. 2 เฉลี่ย
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนนานาชาติ ที่เข้าร่ วมโครงการ TIMSS ในปี เดียวกัน
สากลมีความคิดริ เริ่ มสร้าง
(โครงการประสานกับ สสวท. ให้โรงเรี ยนมาตรฐาน สากลเป็ นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งใน
สรรค์ (Creative Thinking) มี
การสอบ ทานองเดียวกับ กลุม่ โรงเรี ยนสาธิต กลุ่มโรงเเรี ยนเอกชน ฯลฯ)
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
ป. 4 คณิตศาสตร์
(Scientific Thinking) และมี
ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผลการเข้ าร่ วมโครงการครั้งทีผ่ ่านมา(ปี 2554): 458 (เฉลี่ยทั้งประเทศ)
(Critical Thinking) รวมถึงมี
เป้ าหมายผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558: 500 (เฉพาะโรงเรี ยนมาตรฐานสากล)
ทักษะความ สามารถในการคิด
ผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558 : ได้................
วิเคราะห์ (Analytical thinking)
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการเข้ าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558
ในการแก้ปัญหา และ ในการ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่า 460
ใช้ ICT เพื่อการ เรี ยนรู ้สูงใน
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ 460 ถึง 474
ระดับเดียวกับนักเรี ยนของ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ 475 ถึง 489
ประเทศที่มีคุณภาพ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ 490 ถึง 499
การศึกษาสูง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
ม. 2 คณิตศาสตร์
ป. 4 วิทยาศาสตร์
ม. 2 วิทยาศาสตร์

ผลการเข้าร่ วมโครงการครั้งที่ผา่ นมา(ปี 2554), เป้ าหมายผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558, ผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558
เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่ วมโครงการปี พ.ศ. 2558 ของม. 2 คณิ ตศาสตร์ , ป. 4 วิทยาศาสตร์ และม. 2 วิทยาศาสตร์ เช่น
เดียวกับป. 4 คณิ ตศาสตร์
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ตอนที่ 8
วิธีกาหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์ การให้ คะแนน
การกาหนดค่าเป้ าหมายในการดาเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนนความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนของแต่ละ
ตัวชี้วดั มีข้ นั ตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
ตัวอย่างเช่นตัวชี้วดั ข้อ 2.1 กาหนดว่า “ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
อยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
การกาหนดเป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วดั นี้มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. โรงเรี ยนรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4-ม.6 ของโรงเรี ยนที่มีความสามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบ
ต่างๆอยูใ่ นระดับดี โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิในปี การศึกษา 2556
สมมติวา่ ได้เป็ นร้อยละ 15.50 นาผลร้อยละ 15.50 มาเติมในช่องผลการดาเนินงาน ปี การศึกษา 2556 ดังนี้
รายการ
ตัวชี้วดั 2.1

เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี
โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
ผลการดาเนินงาน : ปี การศึกษา 2556 ได้ร้อยละ.......15.50......
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ............
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ...........................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......................ขึ้นไป

2. โรงเรี ยนประชุมปรึ กษาหารื อกันภายในโรงเรี ยนและวางแผนร่ วมกันว่า ในปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนมี เป้ าหมายที่จะ
ยกระดับร้ อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆอยู่ในระดับดี โดยการประเมินจาก
ครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนป็ นเท่าไร
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สมมุติตกลงตั้งเป้ าหมายเป็ นร้อยละ 17.00 ก็นาค่านี้ไปเติมในช่องเป้ าหมายปี การศึกษา 2557 ดังนี้
รายการ
ตัวชี้วดั 2.1

เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี
โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
ผลการดาเนินงาน : ปี การศึกษา 2556 ได้ร้อยละ.......15.50......
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ....17.00........
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ ..................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..........
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ...........
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ .......... ถึง ..........
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..............ขึ้นไป

3. เมื่ อกาหนดค่า เป้ าหมายปี การศึ กษา 2557 แล้ว ขั้นต่ อไปคื อ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความ สาเร็ จ ในการ
ดาเนิ นงานของตัวชี้วดั นี้ โดยใช้ค่าผลงานปี 2556 และเป้ าหมายปี การศึกษา 2557 ที่ต้ งั ไว้ เป็ น ข้อมูลในการกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน
โดยทัว่ ๆไปจะใช้เกณฑ์วา่ ถ้าผลการดาเนิ นงานได้เท่ากับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เป็ นอย่างต่า จะได้คะแนนระดับ 3 แต่ถา้ ได้ผล
การดาเนินงานได้สูงหรื อต่ากว่ากว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ก็จะได้คะแนนสูงขึ้นหรื อต่าลง
ในที่น้ ีกาหนดว่าถ้าผลการดาเนินงานสูงขึ้นร้อยละ 2 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ถ้าผลการดาเนินงานได้ต่ากว่าเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ จะได้คะแนนลดลง 1 ระดับ และถ้าผลการดาเนินงานงานได้ต่ากว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มากกว่าร้อยละ 2 จะได้คะแนนลดลงอีก
1 ระดับดังตัวอย่างในตาราง
การกาหนดว่าผลการดาเนินงาน จะต้องสูงขึ้นหรื อลดลงร้อยละเท่าไร จึงจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรื อลดลง 1 ระดับ ให้เป็ น
ดุลยพินิจของแต่ละโรงเรี ยน
รายการ
เป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั 2.1
2.1 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆอยูใ่ นระดับดี
โดยการประเมินจากครู ผสู ้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ (โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมิน)
ผลการดาเนินงาน : ปี การศึกษา 2556 ได้ร้อยละ.......15.50......
เป้ าหมายปี การศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละ.....17.00.......
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ข้ อ 2.1 ปี การศึกษา 2557
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้าผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ .....1500.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..15.00..ถึง ..16.99...
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..17.00 ถึง ..18.99...
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..19.00.. ถึง ..20.99...
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้าผลการดาเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..21..ขึ้นไป
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ตอนที่ 9
บทสรุป
โดยสรุ ปตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รี ยนของโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีท้ งั หมด 30 ข้อ แบ่งเป็ น
ตัวชี้วดั เป้ าหมายที่ 1 “เป็ นเลิศวิชาการ”
จานวน 8 ข้อ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายที่ 2 “สื่ อสารสองภาษา”
จานวน 9 ข้อ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายที่ 3 “ล้ าหน้าทางความคิด”
จานวน 6 ข้อ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายที่ 4 “ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์”
จานวน 3 ข้อ และ
ตัวชี้วดั เป้ าหมายที่ 5 “ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” จานวน 4 ข้อ
ตัวชี้ วดั ทั้ง 30 ข้อนี้ อาจแบ่ งเป็ นกลุ่มๆได้อีกรู ป แบบหนึ่ งได้ดังนี้ กลุ่ มที่ 1 เป็ นตัวชี้ วดั ที่ ทุกโรงเรี ยนมี ขอ้ มูล ผลการ
ดาเนิ นงาน 3 ปี ย้อนหลัง ได้แก่ปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 แล้ว สามารถนาข้อมูลผลการดาเนิ นงานปี การศึกษา 2552 ถึง
2554 มาเป็ นฐานในการกาหนดเป้ าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนิ นงานปี การศึกษา 2555 ได้ ตัวชี้วดั ในกลุ่มนี้ ได้แก่
ตัวชี้วดั ที่ใช้ผลการสอบ โอเนต เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
คุณค่ าทีส่ าคัญสุ ดของการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนแต่ ละตัวชี้วดั อยู่ทกี่ ารนาไปใช้
เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ไม่ ใช่ เพือ่ การเปรียบเทียบว่ าโรงเรียนใดดีกว่ าโรงเรียนใด
ท้ายที่สุด เป้ าหมายของการศึกษาของเราทุกวันนี้ตอ้ งขยายกว้างออกไป จะมองเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้ว
จาเป็ นต้องสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้สามราถทางานร่ วมและแข่งขันได้กบั นานาชาติ อย่างมีประสิ ทธิภาพ สิ่ งนี้จะช่วยทาให้
ประเทศไทยดารงอยูใ่ นเวทีระดับนานาชาติ ได้อย่างรู ้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบ่าเคี ยงไหล่ ไม่ถูกเอารั ดเอาเปรี ยบ ได้รับ
ประโยชน์ในสิ่ งที่ ควรจะได้รับ คนไทยทุ กๆคนมี คุ ณภาพชี วิต ที่ ดี สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เป็ นความหวังหนึ่งของอุดมการณ์น้ ี
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คณะทางาน
เป้ าหมายและตัวชี้วดั ด้านผู้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ทีป่ รึกษา
1. ดร.ชินภัทร
2. นายอนันต์
3. ดร.เบญจลักษณ์
4. ดร.ธงชัย
5. ดร.วัฒนาพร
6. ดร.อุดม

ภูมิรัตน
ระงับทุกข์
น้ าฟ้ า
ชิวปรี ชา
ระงับทุกข์
พรมพันธ์ใจ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ปรึ กษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกาหนดกรอบเอกสาร และจัดเตรียมข้ อมูล
1. ดร.ธงชัย
2. นางสาวขวัญชีวา
3. นางสาวอุษา
4. นางจารุ วรรณ

ชิวปรี ชา
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสายวงศ์

ผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระงับทุกข์
ชิวปรี ชา
พรมพันธ์ใจ
บัวแก้ว
พิมพา
เวชประสิ ทธิ
สนธิชยั
ศุภโสภณ
เสื อก้อน
หลีนุกลู
ธีรานันท์
อุยยามฐิติ
รังสรรค์สฤษดิ์
เพชรผล
อาจศรี
แปงทอง

รองเลขาธิการ กพฐ.
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รองผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกรรณสูตรศึกษาลัย สพม. เขต ๙
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย สพม. เขต ๑๖
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกัลยาณวัตร สพม. เขต ๒๕
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนภูเขียว สพม. เขต ๓๐
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจอมทอง สพม. เขต ๓๔

คณะระดมความคิดเห็น
1. นายอนันต์
2. ดร.ธงชัย
3. นายอุดม
4. นายธีระพล
5. นางสาวบุญญลักษณ์
6. นางสาวสุปราณี
7. นายวิศรุ ต
8. นายเชิดศักดิ์
9. นายนิพนธ์
10. นายประชอบ
11. นายธีระพันธุ์
12. นางประภาศรี
13. นางพิมพ์มาส
14. นายลิขิต
15. นางศิริวรรณ
16. นางรัตนาภรณ์
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17. นายมนต์ชยั
18. นางแสงระวี
19. นายสมชัย
20. นายเกษม
21. นางดารณี
22 นางสมจิต
23. นางสาวพยอม
24. นางสมถวิล
25. นายเอื้อ
26. นางสาววรรณี
27. นางธนนันท์
28. นางสาวสุภาภรณ์
29. นางสาวศิริจนั ทร์
30. นางกัญญา
31. นายปกาศิต
32. นางรวิภทั ร
33. นางสาวพิชญา
34. นางวิรัตน์
35. นางสาวนวกชมน
36. นายไตรรงค์
37. นางสาวขวัญชีวา
38. นางจารุ วรรณ
39. นางสาวจิตรปกรณ์
40. นางนวลจันทร์
41. ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์

ปาณธูป
วาจาวุทธ
ชวลิตธาดา
ศุภรานนท์
คุณอนันต์
มุ่งกลาง
ยุวสุต
บุญไชย
จานทอง
รัตนเลิศ
คณะรมย์
โรมเริ งฤทธิ์
ศรี นวลนัด
วัฒนถาวร
จาปาทอง
เหล่าคุม้
คาปั น
ขวัญยืน
เจริ ญสุข
มณี สุธรรม
วรรณพินทุ
เจียมสายวงศ์
บุญนะ
ปกป้ อง
สุนทรวิทย์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอุตรดิตถ์ดรุ ณี สพม. เขต ๓๙
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชวินิต สพป. กทม.
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุขานารี สพป.นครราชสี มา เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคก สพป.สมุทรสาคร
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุรนารี สพม. เขต ๓๑
ครู โรงเรี ยนถาวรานุกลู จ.สมุทรสงคราม สพม. เขต ๑๐
ข้าราชการบานาญโรงเรี ยนเลยพิทยาคม
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๗
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๖
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๘
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสงคราม
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๐ ช่วยราชการ สวก.
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑ ช่วยราชการ สมป.
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑ ช่วยราชการ สมป.
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๕ วิทยากร
ศึกษานิเทศก์ สพม. 1
ศึกษานิเทศก์ .สพป.นนทบุรี เขต ๑ ช่วยราชการ สมป.
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะทางานยกร่ างเอกสาร
1. นายจิรวัฒน์
2. นายธีระพันธุ์
3. นายสมชัย
4. นายบุญเลิศ
5. นายพีระพันธุ์
6. นางสมจิต
7. นางสมถวิล
8. นางสมจิต
9. นางสาวมุทิตา
10. นางธนนันท์

ขวัญช่วย
ธีรานันท์
ชวลิตธาดา
ค่อนสอาด
จอมมูล
มุ่งกลาง
บุญไชย
มุ่งกลาง
แพทย์ประทุม
คณะรมย์

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพะเยาประสาธน์วทิ ย์ สพม. 36
รักษาการผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปากช่อง สพม.
ข้าราชการบานาญโรงเรี ยนเลยพิทยาคม สพม.19
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุรนารี สพม. เขต ๓๑ วิทยากร
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคลองใหญ่วทิ ยาคม สพม.17
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๘
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11. นายธเนเศร์
12. นางทิพย์วรรณ
13. นางสาวขวัญตา
14. นางสาวลัสดา
15. นายปรี ชา
16. นางสาวบริ สุทธิ์ธรรม
17 นายจักรพงษ์
18. นางปราณี
19. นายไตรรงค์
20. นางสาวขวัญชีวา
21. นางสาวอุษา
22. นางจารุ วรรณ
23. นางสาวจิตรปกรณ์
24. นางรวิภทั ร

ชาญเชาว์
แจ่มไพบูลย์
วงศ์สมุทร
กองคา
จันทร์เปล่ง
พิมพ์ศิริ
พร่ องพรมราช
ทวีศิริเวทย์
มณี สุธรรม
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสายวงศ์
บุญนะ
เหล่าคุม้

ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ครู โรงเรี ยนกัลยาณวัตร สพม. เขต ๒๕
ครู โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐
ครู โรงเรี ยนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.
ครู โรงเรี ยนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.
ครู โรงเรี ยนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภูมิรัตน
ระงับทุกข์
น้ าฟ้ า
ชิวปรี ชา
เมธยะประภาส
ระงับทุกข์
นุตราวงศ์
อัครธรรม
พิทกั ษ์สาลี
พงษ์ไพบูลย์
พรมพันธ์ใจ
เล็กสุขศรี
พันธ์สุจริ ต
เจริ ญฉิ ม
สุขะวณิ ชย์
ธีรานันท์
เหล็งสุดใจ
หงษ์ทอง
เพชรรัตน์
ชินภักดี
พรหมพัชรพล

เลขาธิการ กพฐ.
รองเลขาธิการ กพฐ.
รองเลขาธิการ กพฐ.
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผน
ที่ปรึ กษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายเทคโนโลยี (สสวท.)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงรี ยนทวีธาภิเศก สพม. 1
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. 2
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี สพม. 10
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกุศลวิทยา สมุทรสาคร สพม. 10
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์พทิ ยา สพม. 11
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.16
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนผดุงนารี มหาสารคาม สพม. 26
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวีรวัฒน์โยธิน สพม. 33

คณะวิพากษ์ เอกสาร
1. นายชินภัทร

2. นายอนันต์
3. นางเบญจลักษณ์
4. นายธงชัย
5. นางอ่องจิต
6. นางวัฒนาพร
7. นางสาวรุ่ งนภา
8. นางสาววีณา
9. นางสาวไพรวัลย์
10. นางพจมาน
11. นายอุดม
12. นางสาวสุวมิ ล
13. นางสาวอุไรวรรณ
14. นายสมเกียรติ
15. นายปั ญญา
16. นายพีระพันธุ์
17. นางสาวไพรวัลย์
18. นายสุชาติ
19. นายศุภณัฐ
20. นายมีศิลป์
21. นายณรงค์

61

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

นายพีระพันธุ์
นางสมจิต
นายสมชัย
นายบุญเลิศ
นางสาวนพพร
นางอุทยั วรรณ
นางสาวจุรีย ์
นายวิโรจน์
นางวิรัตน์
นายปกาศิต
นางรวิภทั ร
นางกัญญา
นายธเนศร์
นางเตือนใจ
นางจริ ยา
นางพรพิมล
นายภักดี
นางกรรณิ การ์
นายวราวุฒิ
นายสุพจน์
นางวิภาพร
นางสาวสิ ริมา
นางสาวบุญญลักษณ์
นางสาวสุภาพ
นางฉัตรแก้ว
นายณรงค์ศิลป์
นายไตรรงค์
นางสาวขวัญชีวา
นางสาวอุษา
นางนวลจันทร์
นางจารุ วรรณ
นางสาวจิตรปกรณ์
นางสาวนุชริ นทร์

จอมมูล
มุ่งกลาง
ชวลิตธาดา
ค่อนสอาด
จิตการุ ณ
พงศ์อร่ าม
กองอินทร์
บุญดี
ขวัญยืน
จาปาทอง
เหล่าคุม้
วัฒนถาวร
ชาญเชาว์
วสาเกษม
แก้วแดงเด่น
ก้อนภูธร
รัชตวิภาสนันท์
เอกธรรมสุทธิ์
แท่นแก้ว
สี กนั ทา
ตาเดอิน
หมอนไหม
พิมพา
โกเฮงสกุล
เภาวิเศษ
ธูปพนม
มณี สุธรรม
วรรณพินทุ
หลักดี
ปกป้ อง
เจียมสายวงศ์
บุญนะ
อ่อนใจอารย์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพะเยาประสาธน์วทิ ย์ สพม. 36
รักษาการผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปากช่อง สพม. 31
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวัดปิ ตุลาธิราชรังสฤษดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม สพม. 2
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี ยาภัย สพม. 11
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสันกาแพง เชียงใหม่ สพม. 34
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพม.1
ศึกษานิเทศก์ สพม. 1
ศึกษานิเทศก์ สพม. 1
ศึกษานิเทศก์ สพม. 10
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1
ครู ชานาญการพิเศษโรงเรี ยนพญาไท สพป.กทม.
ครู โรงเรี ยนระยองวิทยาคม สพม. 18
ครู โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สพม. 29
ครู โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย สพม. 35
ครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดปริ นายก สพป.กทม.
ครู โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา สพป.นครราชสี มา เขต 1
ครู โรงเรี ยนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ครู โรงเรี ยนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองผูอ้ านวยการสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คณะพิจารณาเอกสาร
1.
2.
3.
4.

นายอนันต์
ดร.เบญจลักษณ์
นางสาวไพรวัลย์
นางสาวรุ่ งนภา

ระงับทุกข์
น้ าฟ้ า
พิทกั ษ์สาลี
นุตราวงศ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วจิ ยั การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชิวปรี ชา
วรรณพินทุ
หลักดี
เจียมสายวงศ์

ผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สานักอานวยการ

บรรณาธิการกิจ
1. ดร.ธงชัย
2. นางสาวขวัญชีวา
3. นางสาวอุษา
4. นางจารุ วรรณ
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