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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล
((World – Class Standard School ) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ผู้ เรียนมีศักยภาพและ
ความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ   

 โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล  เริ่มด าเนนิการตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ 
คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย 500 โรง เรียนเป็นกลุ่มบุกเบิก  และในปี 2555 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกโรงเรียนรุ่นสองเพ่ิมเติมจ านวน 232 โรงเรียน  
และเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ซึ่งจะสามารถสะท้อนความส าเร็จสุดท้ายและเป็นเข็ม
ทิศให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองตามบริบทและ ศักยภาพ แบบยั่งยืนได้เป็นอย่างดี 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลใช้
เอกสารเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา  
ติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะท างานและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารให้ส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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ตอนที ่1   
ส่วนน า 

 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวตักรรมการจดัการศึกษา ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานน ามาใชเ้ป็น
มาตรการเร่งด่วน ในการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานของสากลหรือมาตรฐานของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง*  มีความสามารถในการร่วมมือท างาน และแข่งขนักบันานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพราะส่ิง
เหล่าน้ี จะท าให้ประเทศไทยด ารงอยูใ่นเวทีระดบั นานาชาติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สมศกัด์ิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ไดรั้บประโยชน์ในส่ิงท่ีควรจะ ไดรั้บ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ สันติ ถอ้ยที ถอ้ยอาศยั และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดเ้ร่ิมด าเนินการน าร่องในปีการศึกษา 2553 กบัโรงเรียนจ านวน 500 โรงเรียน  
ทั้ งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และพฒันาวธีิการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ดา้น คือ Learning to Know, 
Learning to Do, Learning to Live Together, และ Learning to Be  รวมถึงการพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดของหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล 
เพื่อพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัเดียวกบั 
มาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  

 ความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะพิจารณาจาก คุณภาพของผูเ้รียนท่ี
เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนด และท าความตกลงไวก้บัโครงการเป็นส าคญั ส าหรับความส าเร็จดา้นการพฒันา
หลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการบริหารจดัการ โรงเรียนดว้ยระบบบริหารคุณภาพ ถือเป็นความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเช่ือวา่  ถา้โรงเรียนมีหลกัสูตร มีกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
และมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ก็จะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเป็นล าดบั 
 เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียนของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เพ่ือโครงการและแต่ละโรงเรียนสามารถน าไปใชป้ระโยนช์ในการประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง  
ทั้ งน้ีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนได้ยึดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียน มาตรฐานสากล 5 เป้าหมาย ตามท่ีไดต้ั้งไว ้
ตั้งแต่เร่ิมโครงการเม่ือ ปี พ.ศ. 2553 ไดแ้ก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ  2) ส่ือสารสองภาษา 3) ล ้าหนา้ทางความคิด 4) ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์และ 5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก  
  
 
 
 
 
  *ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูงในท่ีน้ีหมายถึงประเทศท่ีมีผลการเขา้ร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS สูงในระดบั ๕๐ % บน 
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ตอนที ่2  
เป้าหมายการพฒันาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 เป้าหมายดา้นการพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 5 เป้าหมาย แต่ละเป้าหมายมี
นิยามดงัน้ี 
 เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลศิทางวชิาการ : หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง  
 เป้าหมายข้อ 2 ส่ือสารสองภาษา :  หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทกัษะและความสามารถ ดา้นภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสูง ในระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 
เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เพ่ือการน าเสนอผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้ให้เหตุผล และเพื่อ การเจรจาความร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 
 เป้าหมายข้อ 3 ล ้าหน้าทางความคิด  : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเ ร่ิม สร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)  และมีความคิดอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
รวมถึงมีทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการแกปั้ญหา และในการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้สูง ใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ การศึกษาสูง 
 เป้าหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทกัษะความ สามารถในการศึกษา
เรียนรู้ดว้ยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานดา้นต่างๆดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพสูง 
 เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผูท่ี้มีจิตสาธารณะ  
มีส านึกในการบริการสงัคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม พิทกัษ ์และปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยูใ่นระดบัสูง 
 เป้าหมายด้านผูเ้รียนหลายขอ้ได้ระบุด้วยว่า มีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาคุณภาพของนักเรียนของ โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้อยู่ในระดบัเดียวกบันักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ซ่ึงใน อนาคตโครงการจะไดจ้ัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพดา้นต่างๆของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเทียบกบั คุณภาพนกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง
ดงักล่าวดว้ย 
 
 ความส าเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหน่ึง พิจารณาไดจ้ากผลการเขา้ร่วมโครงการประเมินผล
นานาชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยเขา้ร่วมอยู ่ 2 โครงการคือ 
 1. โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) จดัโดย OECD  
 2. โครงการการศึกษาแนวโนม้การจดัการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ     
                   (TIMSS) จดัโดย IEA  
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ทั้งโครงการ PISA และโครงการ TIMSS จะด าเนินการคร้ังต่อไปในปี พ.ศ. 2558 ดงันั้นตวัช้ีวดั ความส าเร็จของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีส าคญัมากอีกขอ้หน่ึงคือ  
 

นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการสุ่มเขา้สอบโครงการ PISA หรือ TIMSS ในปี พ.ศ. 2558 
มีคะแนนผลการสอบโดยเฉล่ียไม่ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียน นานาชาติท่ีเขา้ร่วมโครงการ PISA 
หรือ TIMSS ในปีเดียวกนั 

 
 การประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียน บางขอ้ไดก้ าหนดใหมี้การสร้างเคร่ืองมือ กลางในการ
ทดสอบข้ึนเป็นการเฉพาะดว้ย เน่ืองจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) เป็นการวดัขั้นพ้ืนฐานตาม
หลกัสูตร แต่เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลก าหนดไวสู้งกวา่นั้น นอกจากนั้น       การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O - NET) มีขอ้จ ากดัหลายประการ จ าเป็นตอ้งใชแ้บบทดสอบ แบบเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่ จึงยงัไม่สามารถวดั
คุณลกัษณะและพฤติกรรมบางดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน  
 แบบทดสอบกลางท่ีสร้างข้ึนจะมีการถามใหน้กัเรียนไดแ้สดงเหตุและผล วธีิคิดและวธีิท า นอกจากนั้น จะจดัใหมี้การ
ทดสอบภาคปฏิบติั การสอบสมัภาษณ์หรือการสอบโดยกสรสนทนาพดูคุยกบันกัเรียนและ/หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
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ตอนที ่3 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จด้านผู้เรียนของแต่ละเป้าหมาย 

 
 ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีรายละเอียดในตาราง 1-5 เม่ือศึกษา ตวัช้ีวดัโดยละเอียด จะ
พบวา่มีตวัช้ีวดับางตวัช้ีวดัสามารถวดัเป้าหมายความส าเร็จดา้นผูเ้รียน ไดม้ากกวา่ 1 เป้าหมาย ตวัอยา่งเช่น  
 ตวัช้ีวดัขอ้ 1.4  “คะแนนผลการสอบ O-NET ภาษาองักฤษ”  เม่ือพิจารณา จะเห็นวา่ตวัช้ีวดัน้ี วดัไดท้ั้ง เป้าหมายขอ้ 1 
“เป็นเลิศทางวชิาการ” และ เป้าหมายขอ้ 2  “ส่ือสารสองภาษา”  แต่น ้ าหนกัจะอยูท่ี่เป้าหมายขอ้ 1 มากกวา่  จึงก าหนดให้ตวัช้ีวดัขอ้ 
1.4 เป็นตวัช้ีวดัของเป้าหมายขอ้ 1  
 ตวัช้ีวดัขอ้ 3.4 “ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6, ม. 3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบดา้นวิทยาศาสตร์จากเคร่ือง มือกลาง ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มข้ึนไป (เนน้การวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความสามารถในการแกปั้ญหาตามแนว  PISA และความสามารถในการท าปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจดัให้มี 
เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ)”  
 เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า ตวัช้ีวดัน้ี วดัไดท้ั้ งเป้าหมายขอ้ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” และเป้าหมายขอ้ 3“ล ้ าหน้าทาง
ความคิด” แต่น ้ าหนกัจะอยูท่ี่เป้าหมายขอ้ 3 มากกวา่  จึงก าหนดใหต้วัช้ีวดัขอ้ 3.4 เป็นตวัช้ีวดัของเป้าหมายขอ้ 3   
 ตวัช้ีวดัขอ้ 4.1  “ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทางดา้นคณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี,  ศิลปะ, และสุขศึกษา
และพลศึกษา ของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่ไดร้ับการประเมินจากครูและผูท้รงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานท่ี มี
คุณภาพในระดบัดี จากงานแสดงผลงานประจ าปี ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน” 
 เม่ือพิจารณาจะเห็นว่า ตวัช้ีวดัน้ี วดัได้ทั้ งเป้าหมายขอ้ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” และเป้าหมายขอ้ 4 “ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค”์ แต่น ้ าหนกัจะอยูท่ี่เป้าหมายขอ้ 4 มากกวา่  จึงก าหนดใหต้วัช้ีวดัขอ้ 4.1 เป็นตวัช้ีวดัของเป้าหมายขอ้ 4   
 
 ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละเป้าหมายมี รายละเอียดในตาราง 1 ถึง 5 
ต่อไปน้ี 
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ตาราง 1  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายขอ้ท่ี 1 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ขอ้ท่ี 1 เป็นเลศิทางวชิาการ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.2 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ  
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  
      ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.5 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ 
      วฒันธรรม ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
      ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
     ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
     คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
1.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต ่
      ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
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ตาราง 2  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายขอ้ท่ี 2 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อท่ี 2  ส่ือสารสองภาษา : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีทกัษะและความ 
สามารถดา้นภาษา ทั้งภาษา ไทย
และภาษาองักฤษสูงใน ระดบั
เดียวกบันกัเรียนของ ประเทศท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 
เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เพ่ือการ
น าเสนอผลงาน เพ่ือการโตแ้ยง้
ให้เหตุผล และเพ่ือการเจรจา
ความร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน 
และนกัเรียนโรงเรียน มาตรฐาน 
สากลมีความสนใจเรียนวิชา
ภาษา ต่างประเทศภาษาท่ีสอง
เพ่ิมมากข้ึน 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีทกัษะความสามารถดา้นการ 
      พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและ 
      ผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน) 

2.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ 
      ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียนภาษาองักฤษ 
      รูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และ 
      หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แขง่ขนั)    
2.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 , ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิง    
      วิชาการ/บทความเป็นภาษาองักฤษ ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน  
      หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการท่ีจดัท าโดย 
      หน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวิชาการส าหรับ 
      เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 
2. 4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีทกัษะตวามสามารถดา้นการ     
       พดู/เขียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ     
      (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน)      
2.5  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ 
      ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียน ภาษาไทย   
      รูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และ 
      หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แขง่ขนั)    
2.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิง 
      วิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน  
      หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน  
     (เขตพ้ืนท่ี ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 
2.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีอ่านหนงัสืออ่ืนท่ีไม่ใช่หนงัสือ 
      เรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ15 เล่ม (โรงเรียนจดัใหมี้การส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 
2.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6, ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบภาษาองักฤษท่ีวดัทกัษะ 
      ความสามารถทั้ง 4 ดา้น จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของ 
      คะแนนเตม็ข้ึนไป (ส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
2.9 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีโครงการคดัเลือกเขา้ 
      สอบวดัความสามารถดา้นภาษาองักฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,  
      TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ 
      เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต ่ากวา่ 53 (สุ่มเลือกนกัเรียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ของ 
      นกัเรียนชั้น ม. 6 เขา้สอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย)   
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ตาราง 3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายขอ้ท่ี 3 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่3 ล า้หน้าทางความคดิ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking) มี
ความคิดอยา่งวทิยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) และ 
มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความสามารถในการ คิด
วเิคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการ
ใช ้ICT เพื่อการ เรียนรู้สูงใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษา
สูง 

3.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6   ท่ีมีผลงานการศึกษาคน้ควา้ 
      ดว้ยตนอง (Independent Study)ทางดา้น ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยกุต/์ 
      หนงัสือ/Animation เป็นตน้ ท่ีไดรั้บการเชิญหรือคดัเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
      แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
3.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.6, ม. 3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบดา้นการเขียนและการอ่าน 
      ภาษาไทยจากเคร่ืองมอืกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป  
      (เนน้วดัความสามารถในการเขียนท่ีแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความมี 
      วจิารณญาญ และการวดัความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ตามแนว PISA โดย 
      ส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
3.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6, ม. 3 ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นคณิตศาสตร์จาก 
      เคร่ืองมอืกลาง ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดั 
      ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA  
      โดยส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ ) 
3.4  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6, ม. 3 ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นวทิยาศาสตร์จาก 
      เคร่ืองมอืกลาง ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดั 
      ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ 
      ความสามารถในการแกปั้ญหาตามแนว PISA  และความสามารถในการท าปฏิบติัการ 
      ทางวทิยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
3.5 นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการสุ่มเขา้สอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ.  
      2558 มีคะแนนการสอบ ด้านการอ่าน  ด้านคณิตศาสตร์  และ ด้านวทิยาศาสตร์ เฉล่ีย 
      ไม่ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนนานาชาติท่ีเขา้ร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกนั  
      (โครงการประสานกบั สสวท. ใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตวัอยา่งหน่ึง 
      ในการสอบ ท านองเดียวกบักลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเเรียนเอกชน ฯลฯ) 
3.6 นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการสุ่มเขา้สอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ.  
      2558 มีคะแนนการผลการสอบวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 และ ม. 2  
      เฉล่ียไม่ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนนานาชาติท่ีเขา้ร่วมโครงการ TIMSS ในปี  
      เดียวกนั(โครงการประสานกบั สสวท. ใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลเป็นอีกกลุ่ม 
      ตวัอยา่งหน่ึงในการสอบ ท านองเดียวกบั กลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
       ฯลฯ) 
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ตาราง 4  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายขอ้ท่ี 4 

 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่4 ผลติงานอย่างสร้าง 
สรรค์ : นกัเรียนโรงเรียน 
มาตรฐาน สากลมีทกัษะความ 
สามารถในการศึกษาเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (Independent Study) 
และมีความสามารถผลิตผลงาน 
ดา้นต่างๆดว้ยตนเองอยา่งมี 
คุณภาพสูง  

4.1  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น 
      ทั้งดา้นคณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา    
        และวฒันธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา  
      ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6    ท่ีไดรั้บการประเมินจากครูและ 
      ผูท้รงคุณวฒิุวา่ เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพในระดบัดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีท่ี 
      โรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดงและการประเมินผลงานประจ าปี) 
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น 
      ทั้งดา้นคณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา    
        และวฒันธรรม, การงานอาชีพและ เทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา  
      ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ 
      ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก  
     (เขตพ้ืนการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/ 
      แข่งขนั)               
4.3 ร้อยละของเร่ือง/บทความของนกัเรียนชั้น ป.4-ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีเขียนข้ึน  
      จากผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง (Independent Study) ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน 
      เอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือ 
      วารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ีส่วนกลาง และ หน่วยงาน 
      ต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



12 

 

ตาราง 5  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายขอ้ท่ี 5 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่5 ร่วมกนัรับผดิชอบต่อ 
สังคมโลก: นกัเรียนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลเป็นผูท่ี้มีจิต 
สาธารณะ มีส านึกในการ 
บริการสงัคม มีความรับผดิ 
ชอบต่อสงัคม และมีจิตส านึก 
ในการส่งเสริมพิทกัษ ์และ 
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิ
ชีวติ ศิลปะ วฒันธรรม และ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
อาเซียน ในระดบัสูง 

5.1 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ของนกัเรียนชั้น  
      ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บ 
      การประเมินวา่ มีผลงานอยูใ่นระดบัดี จากครูและผูท้รงคุณวฒิุ จากงานการแสดงผล  
      งานท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดงและการประเมินผลงานประจ าปี) 
5.2 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนข์องนกัเรียนชั้น  
      ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง ท่ีไดรั้บ   
      เชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดั 
      โดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  ท่ีเก่ียวกบั 
      ส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือก 
      ใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แขง่ขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงาน 
      ภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั)               
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง 
      ของกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6, ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6  ท่ีไดรั้บเชิญ 
      หรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดย 
      หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวที 
      การแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
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ตอนที ่4 
ตวัช้ีวดัที่ใช้ประเมนิตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 
 ตวัช้ีวดัท่ีจะใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 เป็น
ตน้ไป ไดแ้ก่ตวัช้ีวดัทั้ง 8 ขอ้ ของเป้าหมายการด าเนินงานขอ้ 1 “เป็นเลิศทางวชิาการ”  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบัผลการสอบโอเนต  
 ทุกโรงเรียนมีขอ้มูลผลการสอบโอเนตยอ้นหลงัพอท่ีจะน ามาใช้เป็นฐานในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการสอบโอเนต ในปีการศึกษา 2555 ของแต่ละโรงเรียนได ้ 
 ตวัช้ีวดัทั้ง 8 ขอ้ ของเป้าหมายการด าเนินงานขอ้ 1 โครงการเป็นผูก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเอง โดยใชผ้ลการสอบ 
โอเนตยอ้นหลงั 3 ปี ในตาราง 6 ถึง 8 เป็นฐานในการพิจารณา  
 ข้อมูลในตาราง 6 ถึง 8 ได้จากวิเคราะห์ผลการสอบโอเนตปีการศึกษา 2552 ถึง 2554 ของโรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล ท่ีโครงการไดสุ่้มเลือกมาจ านวนหน่ึง โดยไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว ในประเด็นต่างๆดงัน้ี 
 1)  นกัเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50 
หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป คิดไดเ้ป็นร้อยละเท่าไร  
 2) โรงเรียนท่ีไดรั้บการสุ่ม โรงเรียนท่ีมีสัดส่วนร้อยละของนกัเรียน ท่ีมีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไปมากท่ีสุด  คิดไดเ้ป็นร้อยละเท่าไร 
 3) โรงเรียนท่ีไดรั้บการสุ่ม โรงเรียนท่ีมีสัดส่วนร้อยละของนกัเรียน ท่ีมีคะแนนผลการสอบโอเนตกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด  คิดไดเ้ป็นร้อยละเท่าไร 
 
 ส าหรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ตามตวัช้ีวดัทั้ง 8 ขอ้ มีรายละเอียดแสดงในตาราง 9 ถึง 11 
ขอ้มูลในตาราง 6 ส่วนท่ีเก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์แปลผลไดด้งัน้ี  
 1) นกัเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลชั้น ป. 6 ร้อยละ 30.20,  28.66, และ 68.69 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชา
คณิตศาสตร์สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามล าดบั 
 2) เม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีนักเรียนชั้น ป.6 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่ร้อยละ 
50 ของคะแนนเตม็ มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 61.27, 58.97 และ 90.22 ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามล าดบั  
 3) เม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนชั้น ป. 6 มีคะแนนผลการสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์สูงกวา่ร้อยละ 
50 ของคะแนนเตม็ นอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.49, 2.38 และ 14.41 ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 ตามล าดบั  
 ขอ้มูลในตาราง 6 ส่วนท่ีเก่ียวกบัวชิาอ่ืนๆก็แปลผลไดใ้นท านองเดียวกนั 
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   ตาราง 6  ร้อยละของนกัเรียน ป. 6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนต 
                              วชิาต่างๆ สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา เฉล่ีย  

3 ปี 2552 2553 2554 

คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

33.20 32.09 71.85 45.40 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

61.27 58.97 90.22 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด   

1.49 2.38 14.41 - 

วทิยาศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

42.80 46.58 43.96 44.40 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

82.54 90.19 82.54 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด   

3.85 11.11 5.08 - 

ภาษาไทย 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

26.98 18.55 64.64 36.51 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

53.65 67.92 88.00 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนนอ้ยต ่าสุด  

3.08 2.04 19.49 - 
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ตาราง 6  (ต่อ) ร้อยละของนกัเรียน ป. 6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนตวชิาต่างๆ  
         สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

 

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา 

เฉล่ีย 3 ปี 
2552 2553 2554 

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

28.63 18.78 36.46 28.00 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

62.86 75.85 66.07 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด   

0.00 0.64 0.85 - 

สงัคมฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

21.82 53.83 76.86 49.71 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

49.36 65.42 96.00     - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด 

2.31 21.43 22.03    - 

การงานอาชีพฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

76.02 73.40 76.53 75.34 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

88.55 84.81 92.74 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนนอ้ยสูงสุด   

26.92 46.83 33.05 - 

ศิลปะ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

49.12 37.18 60.14 48.85 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

76.51 64.91 77.45 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด   

11.54 19.08 21.19 - 

สุขศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

92.79 74.33 85.10 84.33 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

100.00 99.62 98.00 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

75.38 55.49 44.07 - 
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                ตาราง 7  ร้อยละของนกัเรียน ม. 3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนตวชิาต่างๆ  
สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

 

      
 
 
 
    
        

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา 

เฉล่ีย 3 ปี 
2552 2553 2554 

คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

8.27 7.86 11.84 9.34 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด  

72.14 68.98 86.29 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด   

0.00 0.00 0.00 - 

วทิยาศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

11.69 15.36 17.85 15.00 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนมากสูงสุด  

78.61 93.66 87.82 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 

ภาษาไทย 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

21.68 44.67 58.92 41.99 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนมากสูงสุด 

72.14 72.73 100.00 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.76 7.80 21.23 - 

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

8.71 7.16 9.19 8.34 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนมากสูงสุด  

68.66 56.90 69.54 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 
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  ตาราง 7 (ต่อ)  ร้อยละของนกัเรียน ม. 3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนตวชิาต่างๆ 
                                       สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 
 

      
 
 
 
 
         

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา เฉล่ีย 3 

ปี 2552 2553 2554 

สงัคมฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

25.15 44.50 39.71 33.69 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

73.13 83.33 88.83 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

2.29 2.76 6.16 - 

การงานอาชีพฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

20.37 69.53 64.90 52.02 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

66.67 73.66 90.10 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.88 4.26 2.71 - 

ศิลปะ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

8.99 12.22 43.55 21.69 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

38.31 73.66 90.10 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.88 4.26 2.71 - 

สุขศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

85.01 89.65 68.51 81.05 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

99.50 100.00 93.36 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

42.75 9.10 26.32 - 
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ตาราง 8  ร้อยละของนกัเรียน ม. 6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนตวชิาต่างๆ 
                               สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 
 

      
 
 
 
         
 

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา เฉล่ีย 3 

ปี 2552 2553 2554 

คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

13.94 6.51 9.67 10.06 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

81.13 68.94 83.24 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 

วทิยาศาสตร์ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

7.45 8.57 4.94 6.95 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

64.46 72.91 59.91 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 

ภาษาไทย 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

50.82 41.99 36.04 42.88 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

97.04 96.36 94.64 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

2.02 0.00 1.08 - 

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

6.17 5.55 5.71 5.79 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

88.50 88.08 88.04 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 
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ตาราง 8 (ต่อ) ร้อยละของนกัเรียน ม. 6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบโอเนตวชิาต่างๆ 
        สูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ในปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

 

      
 
 
 
 
 

วชิา รายการ 
ปีการศึกษา เฉล่ีย 3 

ปี 2552 2553 2554 

สงัคมฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

12.14 44.99 6.32 20.84 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

83.40 96.23 69.84 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.42 0.00 - 

การงานอาชีพฯ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

6.78 41.07 61.55 36.77 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

47.62 79.27 94.02 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด 

0.00 0.00 5.33 - 

ศิลปะ 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

10.16 1.99 1.28 4.45 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

47.62 17.62 17.45 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 0.00 - 

สุขศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนของโครงการท่ีมีคะแนนสูงกวา่คร่ึงหน่ึง 
ของคะแนนเตม็ 

38.25 90.31 77.22 68.57 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็มากสุด 

82.26 100.00 98.43 - 

ร้อยละของนกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนน 
สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็นอ้ยสุด  

0.00 0.00 7.94 - 
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 การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลส าเร็จการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนปีการศึกษา 2555 เป้าหมายขอ้ท่ี 1 “เป็นเลิศทาง
วชิาการ”  ซ่ึงมีตวัช้ีวดัทั้งหมด 8 ขอ้ (ขอ้ 1.1 ถึง ขอ้ 1.8) ใชผ้ลการด าเนินงานปีการศึกษา 2552 ถึง 2554 ตามตาราง 6 ถึง 8 เป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการก าหนดดงัรายละเอียดในตาราง 9 ถึง 11โดยมีหลกัการก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ใชผ้ลการด าเนินงานเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี (ปัดข้ึนใหเ้ป็นจ านวนเตม็) เป็นเป้าหมายการด าเนินงาน 
 2. ไดค้ะแนนระดบั 3 ถา้ผลการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัเป้าหมายการด าเนินงานท่ีตั้งไวข้ึ้นไป 
 3. ไดค้ะแนนระดบั 5 ถา้ผลการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัผลการด าเนินงานของปีสูงสุด(ปัดเป็นข้ึนใหเ้ป็น     
                  จ านวนเตม็) ข้ึนไป 
 4. ไดค้ะแนนระดบั 1 ถา้ผลการด าเนินงานไดต้ ่ากวา่ผลการด าเนินงานของปีต ่าสุด(ปัดเป็นข้ึนใหเ้ป็น     
                  จ านวนเตม็)  
 5. ไดค้ะแนนระดบั 4 ถา้ผลการด าเนินงานไดต้ั้งแตค่่ากลางของของคะแนนระดบั 3 และ ระดบั 5 ข้ึนไป 
 6. ไดค้ะแนนระดบั 2 ถา้ผลการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัผลการด าเนินงานของปีต ่าสุดข้ึนไปจนถึงค่ากลาง 
                  ของคะแนนระดบั 3 และ ระดบั 1  
 7. ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี มีค่าใกลเ้คียงกนัมากใหป้รับผลการด าเนินงานท่ีจะได ้
                   คะแนนระดบั 5 ใหสู้งข้ึน ตามความเหมาะสม (เช่นกรณีตวัช้ีวดัขอ้ 1.6 ของระดบั ป. 6)  
 
ตาราง 9  เกณฑ์การให้คะแนน ตวัช้ีวดั ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลศิทางวชิาการ”  
                ปีการศึกษา 2555 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนในโครงการ 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป  
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ          33.20 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ          32.09 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ           71.85 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ         45.40 
      เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ      46.00 
      เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.1 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
         ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      33.00 
          ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  33.00 ถึง 45.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  46.00 ถึง 58.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  59.00 ถึง 71.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   72.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    42.80         
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    46.58        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      43.96 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   44.40 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   45.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.2 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     43.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  43.00 ถึง 44.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  45.00 ถึง 47.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  48.00 ถึง 49.99 

     ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแตร้่อยละ  50.00 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    26.98        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    18.55       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      64.64 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   36.51 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   37.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.3 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     19.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  19.00 ถึง 36.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  37.00 ถึง 50.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  51.00 ถึง 64.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   65.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง 
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    28.63        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ          18.78 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      36.46 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   28.00 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   28.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.4 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     19.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  19.00 ถึง 27.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  28.00 ถึง 32.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  33.00 ถึง 36.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   37.00 ข้ึนไป 
1.5 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    21.82 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    53.83 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      76.86 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   49.71 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   50.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.5 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     22.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  22.00 ถึง 49.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  50.00 ถึง 63.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  64.00 ถึง 76.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   77.00 ข้ึนไป 
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1.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตั้งแต่  ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง 
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    76.02 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    73.40 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      76.53 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   75.34 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   76.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.6 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     74.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  74.00 ถึง 75.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  76.00 ถึง 77.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  78.00 ถึง 79.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   80.00 ข้ึนไป 
 1.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน    
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    49.12 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    37.18 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      60.14 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   48.85 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   49.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.7 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     38.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  38.00 ถึง 48.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  49.00 ถึง 54.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  55.00 ถึง 60.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   61.00 ข้ึนไป 
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1.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของ 
      คะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    92.79        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    74.33       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      85.10 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   84.33 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   85.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.8 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     75.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  75.00 ถึง 84.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  85.00 ถึง 88.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  89.00 ถึง 92.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   93.00 ข้ึนไป 
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ตาราง 10  เกณฑ์การให้คะแนน ตวัช้ีวดั ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลศิทางวชิาการ”  
                 ปีการศึกษา 2555 ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ของโรงเรียนในโครงการ 

 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป    
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ           8.27 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ           7.86 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ          11.84 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ          9.34 
      เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ     10.00 
      เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.1 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
          ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      8.00 
          ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   8.00 ถึง 9.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   10.00 ถึง 12.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   13.00 ถึง 14.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   15.00 ข้ึนไป 
1.2 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    11.69        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    15.36       
        ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      17.85 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   15.00 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   15.00      
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.2 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     12.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  12.00 ถึง 14.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  15.00 ถึง 17.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  18.00 ถึง 19.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   20.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
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การเรียนรู้สูง 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    21.68        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    44.67       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      58.92 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   41.99 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   40.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.3 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     22.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  22.00 ถึง 39.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  40.00 ถึง 49.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  50.00 ถึง 58.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   59.00 ข้ึนไป 
1.4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง 
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    8.71        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    7.16       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      9.19 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   8.34 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   9.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.4 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     8.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  8.00 ถึง 8.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  9.00 ถึง 11.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  12.00 ถึง 14.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   15.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.5 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    25.15        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ          44.50       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      39.71 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   33.69 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   34.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.5 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     26.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  26.00 ถึง 33.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  34.00 ถึง 39.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  40.00 ถึง 44.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   45.00 ข้ึนไป 
1.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง 
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    20.37 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    69.53 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      64.90 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   52.02 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   53.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.6 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     21.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  21.00 ถึง 52.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  53.00 ถึง 61.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  62.00 ถึง 69.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   70.00 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



28 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ     8.99        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 หดร้้อยละ    12.22       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      43.55 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   21.69 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   22.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.7 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     9.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  9.00 ถึง 21.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  22.00 ถึง 32.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  33.00 ถึง 43.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   44.00 ข้ึนไป 
 1.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
     (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของ 
     คะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    85.01        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    89.65 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      68.51 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   81.05 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   80.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.8 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     69.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  69.00 ถึง 79.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  80.00 ถึง 84.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  85.00 ถึง 89.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   90.00 ข้ึนไป 

 
 
 

 
 
 



29 

 

ตาราง 11  เกณฑ์การให้คะแนน ตวัช้ีวดั ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลศิทางวชิาการ”  
                 ปีการศึกษา 2555 ส าหรับนักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนในโครงการ 

 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป    
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ          13.94 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ            6.51 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ            9.67 
      ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ        10.06 
      เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ      11.00 
      เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.1 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
          ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     7.00 
          ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  7.00 ถึง 10.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  11.00 ถึง 12.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  13.00 ถึง 14.99 
          ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   15.00 ข้ึนไป 
1.2 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    7.45        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    8.57       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      4.94 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   6.95 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   7.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.2 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      5.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   5.00 ถึง 6.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   7.00 ถึง 10.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  11.00 ถึง 14.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   15.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 
      ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    50.82 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    41.99       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      36.04 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   42.88 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   43.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.3 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     37.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  37.00 ถึง 42.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  43.00 ถึง 46.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  47.00 ถึง 50.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   51.00 ข้ึนไป 
1.4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง  
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    6.17        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    5.55       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      5.71 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   5.79 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   6.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.4 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      5.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   5.00 ถึง 5.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   6.00 ถึง 7.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   8.00 ถึง 9.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   10.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.5 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือ 
      คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    12.14        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    44.99 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ        6.32 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   20.84 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   21.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.5 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      7.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   7.00 ถึง 20.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  21.00 ถึง 32.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  33.00 ถึง 44.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   45.00 ข้ึนไป 
1.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึง 
      ของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ     6.78        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    41.07 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      61.55 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   36.77 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   37.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.6 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      7.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   7.00 ถึง 36.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  37.00 ถึง 49.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  50.00 ถึง 61.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   62.00 ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ขอ้ท่ี 1  เป็นเลศิทางวชิาการ: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สูง 

1.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    10.16        
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ     1.99       
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ       1.28 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ    4.45 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ    5.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.7 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ      2.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   2.00 ถึง 4.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   5.00 ถึง 9.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  10.00 ถึง 14.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  15.00 ข้ึนไป 
 1.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
      (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของ 
      คะแนนเตม็ข้ึนไป    
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2552 ไดร้้อยละ    38.25 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2553 ไดร้้อยละ    90.31 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2554 ไดร้้อยละ      77.22 
         ผลการด าเนินงานในภาพรวมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี ไดร้้อยละ   68.57 
         เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา 2555 ร้อยละ   69.00 
         เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัข้อ 1.8 ส าหรับปีการศึกษา 2555  
             ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ่ากวา่ร้อยละ     39.00 
             ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  39.00 ถึง 68.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  69.00 ถึง 79.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ  80.00 ถึง 90.99 
             ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนไดต้ั้งแต่ร้อยละ   91.00 ข้ึนไป 
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ตอนที ่5 
ตวัช้ีวดัที่โรงเรียน เป็นผู้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2556  
 
 

  ตวัช้ีวดัท่ีโรงเรียนตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับก าหนดค่า
เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดแสดงในตาราง 12, 13 และ 14  
 ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีโรงเรียนจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการ ด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2557 ดว้ยตนเอง โดยใชข้อ้มูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นฐาน 
 เม่ือก าหนดแลว้จึงส่งใหโ้ครงการทราบ และถือเป็นขอ้ตกลงส าหรับใชใ้นการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา 2557 ของแต่ละโรงเรียน   
 
ตาราง 12  ตวัช้ีวดัทีโ่รงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2556 

                 
 ระดบัประถมศึกษา 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่2 ส่ือสารสองภาษา: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีทกัษะและความ สามารถ
ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษสูงในระดบัเดียวกบั
นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้ให้
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน และ
นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีทกัษะความสามารถดา้นการพดู/เขียนภาษาองักฤษ  
       รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)               
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

 2.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียนภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวที 
      การแสดง/ประกวด/แข่งขนั)     

 2.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความ  
      เป็น ภาษาองักฤษ ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ี 
      การศึกษาหรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี  
      ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 2. 4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีทกัษะความสามารถดา้นการพดู/เขียนภาษาไทย  
       รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)      

 2.5  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวที 
      การแสดง/ประกวด/แข่งขนั)     

 2.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความเป็น 
      ภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี ส่วนกลาง  
      และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 2.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีอ่านหนงัสืออ่ืนท่ีไม่ใช่หนงัสือเรียน อยา่งนอ้ยภาค 
      เรียนละ15 เล่ม (โรงเรียนจดัใหมี้การส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 

 

ตวัช้ีวดั 2.2 – 2.7 ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน  
เช่นเดียวกบั ขอ้ 2.1 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อท่ี 3 ล า้หน้าทางความคิด: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking)  
มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking)และมี 
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความสามารถ ในการ คิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการใช ้
ICT เพ่ือการ เรียนรู้สูงในระดบั
เดียวกบันกัเรียน ของประเทศ ท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง 

3.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีมีผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนอง (Independent Study)  
      ทางดา้น ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยกุต/์หนงัสือ/Animation เป็นตน้ ท่ีไดรั้บการ 
      เชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัจากงานท่ีจดัโดย  
      หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั)               
 ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
               เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
               ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
               เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 3.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่4 ผลติงานอย่างสร้าง 
สรรค์: นกัเรียนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลมีทกัษะ 
ความสามารถในการศึกษา 
เรียนรู้ ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 
สามารถผลิตผลงาน ดา้น
ต่างๆดว้ยตนเองอยา่ง 
มีคุณภาพสูง 

4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น ทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม,  
       การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น 
     ป.4-ป.6 ท่ีไดรั้บการประเมินจากครูและผูท้รงคุณวฒิุวา่เป็นผลงานท่ี มีคุณภาพในระดบัดี    
     จากงานแสดงผลงานประจ าปีท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดงและการประเมิน 
     ผลงานประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 : ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 4.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น ทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม,  
       การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น  
      ป.4 - ป.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จาก 
      งานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้       
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 4.3 ร้อยละของเร่ือง/บทความของนกัเรียนชั้น ป.4-ป.6 ท่ีเขียนข้ึนจากผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง  
      (Independent Study) ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือ 
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขต 
      พ้ืนท่ีส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 
ตวัช้ีวดั 4.2 – 4.3  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกบั ขอ้ 4.1  
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่5 ร่วมกนัรับผดิชอบ 
ต่อสังคมโลก: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นผูท่ี้มีจิตสาธารณะ  
มีส านึกในการบริการสงัคม 
มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม
และมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม พิทกัษแ์ละปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วถีิชีวติ ศิลปะ วฒันธรรม 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซ่ียนใน 
ระดบัสูง 

5.1 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บการประเมินวา่มีผลงานอยูใ่นระดบัดี จาก 
      ครูและผูท้รงคุณวฒิุ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดง 
      และการประเมินผลงานประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 5.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
 
 

 5.2 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนข์องนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แขง่ขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
      ท่ีนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือ 
      ไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และ     
       หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 
 

5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของกลุ่ม   
      ประเทศอาเซียน ท่ีนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 

ตวัช้ีวดั 5.2 – 5.3  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน 
 เช่นเดียวกบั ขอ้ 5.1  
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   ตาราง 13  ตวัช้ีวดัทีโ่รงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเกบ็ข้อมูผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2556 
                   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่2 ส่ือสารสองภาษา: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีทกัษะและความ สามารถ
ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษสูงในระดบัเดียวกบั
นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้ให้
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน และ
นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีมีทกัษะความสามารถดา้นการพดู/เขียน ภาษาองักฤษ  
      รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)      
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
     ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
2.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียนภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)     

 2.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความ  
      เป็น ภาษาองักฤษ ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ี 
      การศึกษาหรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี  
      ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ 
      นกัเรียน) 
2. 4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีทกัษะความสามารถดา้นการพดู/เขียน ภาษาไทย  
       รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)          
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

 2.5  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)            
2.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความเป็น 
      ภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี ส่วนกลาง  
      และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 2.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีอ่านหนงัสืออ่ืนท่ีไม่ใช่หนงัสือเรียน อยา่งนอ้ยภาค 
      เรียนละ15 เล่ม (โรงเรียนจดัใหมี้การส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 

 
ตวัช้ีวดั 2.2 – 2.7 ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน  
เช่นเดียวกบั ขอ้ 2.1 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
               เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
               ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
               เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อท่ี 3 ล า้หน้าทางความคิด: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking)  
มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking)และมี 
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความสามารถ ในการ คิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการใช ้
ICT เพ่ือการ เรียนรู้สูงในระดบั
เดียวกบันกัเรียน ของประเทศ ท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง 

3.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีมีผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนอง (Independent Study)  
      ทางดา้น ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยกุต/์หนงัสือ/Animation เป็นตน้ ท่ีไดรั้บการ 
      เชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัจากงานท่ีจดัโดย  
      หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั)               
 ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
               เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
               ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
               เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 3.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่4 ผลติงานอย่างสร้าง 
สรรค์: นกัเรียนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลมีทกัษะ 
ความสามารถในการศึกษา 
เรียนรู้ ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 
สามารถผลิตผลงาน ดา้น
ต่างๆดว้ยตนเองอยา่ง 
มีคุณภาพสูง 

4.1  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น ทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม,  
       การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น  
      ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บการประเมินจากครูและผูท้รงคุณวฒิุวา่เป็นผลงานท่ี มีคุณภาพในระดบัดี  
      จากงานแสดงผลงานประจ าปีท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดงและการประเมินผล 
      งานประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 4.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้น ทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม,  
       การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น  
      ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จาก 
      งานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 4.3 ร้อยละของเร่ือง/บทความของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีเขียนข้ึนจากผลงานการศึกษาดว้ย 
      ตนเอง  (Independent Study) ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดย 
      โรงเรียน หรือเขตพ้ืนทีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดย 
      หน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ีส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับ 
      เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 
ตวัช้ีวดั 4.2 – 4.3  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกบั ขอ้ 4.1  
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ตาราง 13  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่5 ร่วมกนัรับผดิชอบ 
ต่อสังคมโลก: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นผูท่ี้มีจิตสาธารณะ  
มีส านึกในการบริการสงัคม 
มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม
และมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม พิทกัษแ์ละปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วถีิชีวติ ศิลปะ วฒันธรรม 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซ่ียนใน 
ระดบัสูง 

5.1 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บการประเมินวา่มีผลงานอยูใ่นระดบัดี จาก 
      ครูและผูท้รงคุณวฒิุ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดง 
      และการประเมินผลงานประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 5.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
 
 

 5.2 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนข์องนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3  
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แขง่ขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
      ท่ีนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือ 
      ไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงาน 
      ต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 
 

5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของกลุ่ม   
      ประเทศอาเซียน ท่ีนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 

ตวัช้ีวดั 5.2 – 5.3  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน  
 เช่นเดียวกบั ขอ้ 5.1  
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ตาราง 14  ตวัช้ีวดัทีโ่รงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเกบ็ข้อมูผลการด าเนนิงานประจ าปีการศึกษา 2556 
                 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่2 ส่ือสารสองภาษา: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีทกัษะและความ สามารถ
ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษสูงในระดบัเดียวกบั
นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้ให้
เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน และ
นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีมีทกัษะความสามารถดา้นการ พดู/เขียน ภาษาองักฤษ  
      รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)       
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
2.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)    

 2.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความ  
      เป็น ภาษาองักฤษ ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ี 
      การศึกษาหรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี  
      ส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 
2. 4 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีมีทกัษะความสามารถดา้นการ พดู/เขียนภาษาไทย  
      รูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดั 
      ใหมี้การประเมิน)          
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

 2.5  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/ 
       แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัเก่ียวกบั การพดู/การเขียน ภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ในงานท่ี 
      จดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้ 
      เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)     
2.6 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความเป็น 
      ภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดยหน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ี ส่วนกลาง  
      และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 

 2.7 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีอ่านหนงัสืออ่ืนท่ีไม่ใช่หนงัสือเรียน อยา่งนอ้ยภาค 
      เรียนละ15 เล่ม (โรงเรียนจดัใหมี้การส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 

 
ตวัช้ีวดั 2.2 – 2.7 ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน  
เช่นเดียวกบั ขอ้ 2.1 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อท่ี 3 ล า้หน้าทางความคิด: 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking)  
มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking)และมี 
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความสามารถ ในการ คิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการใช ้
ICT เพ่ือการ เรียนรู้สูงในระดบั
เดียวกบันกัเรียน ของประเทศ ท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง 

3.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีมีผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนอง (Independent Study)  
      ทางดา้น ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยกุต/์หนงัสือ/Animation เป็นตน้ ท่ีไดรั้บการ 
      เชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลัจากงานท่ีจดัโดย  
      หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั)               
 ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
               เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
               ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
               เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 3.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่4 ผลติงานอย่างสร้าง 
สรรค์: นกัเรียนโรงเรียน 
มาตรฐานสากลมีทกัษะ 
ความสามารถในการศึกษา 
เรียนรู้ ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 
สามารถผลิตผลงาน ดา้น
ต่างๆดว้ยตนเองอยา่ง 
มีคุณภาพสูง 

4.1  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้นทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, การ 
      งานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6  
      ท่ีไดรั้บการประเมินจากครูและผูท้รงคุณวฒิุวา่เป็นผลงานท่ี มีคุณภาพในระดบัดี จากงาน 
      แสดงผลงานประจ าปีท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดงและการประเมินผลงาน 
      ประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 4.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) ทุกดา้นทั้งดา้น 
      คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม, การ 
       งานอาชีพและเทคโนโลย,ี  ศิลปะ, และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6  
      ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดย 
      หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั)                

 4.3 ร้อยละของเร่ือง/บทความของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีเขียนข้ึนจากผลงานการศึกษาดว้ย 
      ตนเอง (Independent Study) ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารวชิาการท่ีจดัท าโดย 
      โรงเรียน หรือ เขตพ้ืนทีการศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวชิาการท่ีจดัท าโดย 
      หน่วยงานอ่ืน (เขตพ้ืนท่ีส่วนกลาง และ หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เอกสารวชิาการส าหรับ 
      เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน) 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่5 ร่วมกนัรับผดิชอบ 
ต่อสังคมโลก: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นผูท่ี้มีจิตสาธารณะ  
มีส านึกในการบริการสงัคม 
มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม
และมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม พิทกัษแ์ละปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วถีิชีวติ ศิลปะ วฒันธรรม 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซ่ียนใน 
ระดบัสูง 

5.1 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ของนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บการประเมินวา่มีผลงานอยูใ่นระดบัดี จาก 
      ครูและผูท้รงคุณวฒิุ จากงานการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจดัข้ึน (โรงเรียนจดัใหมี้การแสดง 
      และการประเมินผลงานประจ าปี) 
              ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
              เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
              ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 5.1 ปีการศึกษา 2557 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                    ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                    ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                   ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
 
 

 5.2 ร้อยละของผลงานท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนข์องนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 
      ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความริเร่ิมของตนเอง  ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แขง่ขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
      ท่ีนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือ 
      ไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนกลาง และ 
      หน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 
 

5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของกลุ่ม   
      ประเทศอาเซียน ท่ีนกัเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ท่ีไดรั้บเชิญหรือคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ 
      ประกวด/แข่งขนั หรือไดรั้บรางวลั จากงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จดัใหมี้เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขนั)               

 

ตวัช้ีวดั 5.2 – 5.3  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน  
เช่นเดียวกบั ขอ้ 5.1  
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ตอนที ่6 

ตวัช้ีวดัที่ประเมินจากเคร่ืองมือกลาง 
 
 โครงการจะเป็นผูด้  าเนินการพฒันาหรือจดัหา เคร่ืองมือกลางและจดัให้มีการใชเ้คร่ืองมือกลางดงักล่าว ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในปีการศึกษา 2556 เพื่อใหโ้รงเรียนใชเ้ป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายการ ด าเนินงานและเกณฑก์ารให้คะแนน
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตวัช้ีวดัท่ีใชเ้คร่ืองมือกลางแสดงในตาราง 15, 16 และ 17  
 เม่ือโรงเรียนก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 แลว้  จึงส่ง
ใหโ้ครงการทราบ และถือเป็นข้อตกลงส าหรับ ใช้ในการประเมนิความ ส าเร็จในการด าเนินงานของ โรงเรียนมาตรฐานสากลของแต่
ละโรงเรียน   
 
          ตาราง 15  เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือกลาง 
                           ปีการศึกษา 2557 ระดบัประถมศึกษา 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที2่ ส่ือสารสองภาษา: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐาน สากลมีทกัษะ 
และความสามารถดา้นภาษา ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสูง ใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียน 
ของประเทศท่ีมีคุณภาพการ 
ศึกษาสูง ทั้งเพ่ือการศึกษา คน้ควา้
หาความรู้ เพ่ือการติดต่อ ส่ือสาร 
เพื่อการน าเสนอผลงาน  
เพื่อการโตแ้ยง้ให้เหตุผล และเพื่อ
การเจรจาความ ร่วมมือ ทั้งดา้นการ
ฟัง การพูด การอ่าน และ  
การเขียน และนักเรียน โรงเรียน 
มาตรฐานสากลมี ความสนใจ เรียน
วิชาภาษา ต่างประเทศ ภาษาท่ีสอง 
เพ่ิมมากข้ึน 

2.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบภาษาองักฤษท่ีวดัทกัษะ 
      ความสามารถทั้ง 4 ดา้น จากเคร่ืองมอืกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของ 
      คะแนนเตม็ข้ึนไป (ส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
                      ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
                      เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
                      ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
                      เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.8 ปีการศึกษา 2557 
                            ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                            ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตาราง 15  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่3 ล า้หน้าทางความคดิ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์(Creative 
Thinking) มีความคิดอยา่ง 
วทิยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) และมี ความคิดอยา่ง 
มีวจิารณญาณ (Critical 
Thinking) รวมถึงมี ทกัษะ 
ความสามารถในการคิด 
วเิคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการ 
ใช ้ICT เพื่อการ เรียนรู้สูงใน 
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของ 
ประเทศท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาสูง 

3.2  ร้อยละของนกัเรียนช้ัน ป.6 ท่ีมีคะแนน การทดสอบดา้นการเขียนและการอ่านภาษาไทย    
       จากเคร่ืองมอืกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้วดัความ  
      สามารถในการเขียนท่ีแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความมีวจิารณญาณ และการวดั 
      ความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลาง 
      และด าเนินการทดสอบ) 
                      ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
                      เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
                      ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
                     เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 3.2 ปีการศึกษา 2557 
                            ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                            ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 

 

 3.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6 ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นคณติศาสตร์จากเคร่ืองมอืกลาง  
       ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดัความสามารถในการคิด 
      วเิคราะห์ และการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจดัใหมี้ 
      เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ ) 

 3.4  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ป. 6  ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นวทิยาศาสตร์จากเคร่ืองมอื  
       กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดัทกัษะกระบวน  
      การทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวเิคราะห์และความสามารถในการ   
      แกปั้ญหาตามแนว  PISA และความสามารถในการท าปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ โดย 
      ส่วนกลางจดัใหมี้ เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
 

 
ตวัช้ีวดั 3.3 – 3.4  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน 
 เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.2  
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          ตาราง 16  เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือกลาง 
                           ปีการศึกษา 2557 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที2่ ส่ือสารสองภาษา: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐาน สากลมีทกัษะ 
และความสามารถดา้นภาษา ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสูง ใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศ 
ท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เพื่อ
การติดต่อส่ือสาร เพ่ือการ
น าเสนอผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้
ให้เหตุผล และเพื่อการเจรจา
ความร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน และ
นักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล
มีความสนใจ เรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสอง
เพ่ิมมากข้ึน 

2.8 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบภาษาองักฤษท่ีวดัทกัษะ 
      ความสามารถทั้ง 4 ดา้น จากเคร่ืองมอืกลาง ตั้งแตร้่อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนน 
      เตม็ข้ึนไป (ส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
                      ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
                      เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
                      ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
                      เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.8 ปีการศึกษา 2557 
                            ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                            ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่3 ล า้หน้าทางความคดิ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์(Creative Thinking) มี
ความคิดอยา่ง วทิยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) และมี 
ความคิดอยา่ง มีวจิารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะ ความสามารถในการคิด 
วเิคราะห์ (Analytical thinking) ใน
การแกปั้ญหา และ ในการ ใช ้ICT 
เพื่อการ เรียนรู้สูงใน ระดบั
เดียวกบันกัเรียนของ 
ประเทศท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาสูง 

3.2  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบดา้น การเขียนและการอ่านภาษาไทย    
       จากเคร่ืองมอืกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้วดัความ  
      สามารถในการเขียนท่ีแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความมีวจิารณญาน และการวดั 
      ความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจดัใหมี้เคร่ืองมือกลาง 
      และด าเนินการทดสอบ) 
                      ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
                      เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
                      ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
                     เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 3.2 ปีการศึกษา 2557 
                            ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                            ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 

 
 3.3 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3  ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นคณติศาสตร์จากเคร่ืองมอืกลาง  

       ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดัความสามารถในการคิด 
      วเิคราะห์ และการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจดัใหมี้ 
      เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ ) 

 3.4  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 3 ท่ีมี คะแนนการทดสอบดา้นวทิยาศาสตร์จากเคร่ืองมอื  
       กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ข้ึนไป (เนน้การวดัทกัษะกระบวน  
      การทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวเิคราะห์และความสามารถในการ   
      แกปั้ญหาตามแนว  PISA และความสามารถในการท าปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ โดย 
      ส่วนกลางจดัใหมี้ เคร่ืองมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 

 
ตวัช้ีวดั 3.3 – 3.4  ใหร้ะบุ ผลการด าเนินงาน, เป้าหมาย, ผลการด าเนินงาน และเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงาน 
 เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.2  
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       ตาราง 17  เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือกลาง  
                        ปีการศึกษา 2557 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที2่ ส่ือสารสองภาษา: นกัเรียน 
โรงเรียนมาตรฐาน สากลมีทกัษะ 
และความสามารถดา้นภาษา ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสูง ใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศ 
ท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโตแ้ยง้ให้เหตุผล 
และเพ่ือการเจรจาความร่วมมือ ทั้ง
ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน และนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ีสอง 
เพ่ิมมากข้ึน 

2.9  ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐาน สากลท่ีโครงการคดัเลือกเขา้ 
      สอบวดัความสามารถดา้น ภาษาองักฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,  
      TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ 
      เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต ่ากวา่ 53 (สุ่มเลือกนกัเรียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ของ 
      นกัเรียนชั้น ม. 6 เขา้สอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย)   
                ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 :ไดร้้อยละ............... 
                เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
                 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
                เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.9 ปีการศึกษา 2557 
                       ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ................ 
                       ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                       ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                       ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
                       ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ...........ข้ึนไป 
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ตอนที ่7 
ตวัช้ีวดัที่เกีย่วกบั PISA และ TIMSS  

 ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบั PISA และ TIMSS ซ่ึงจะมีการประเมินคร้ังตอ่ไปในปี พ.ศ. 2558 โครงการเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัเหล่าน้ี ดงัรายละเอียดในตาราง 18   
 ส าหรับตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบั PISA ตอ้งรอขอ้มูลผลการเขา้ร่วมโครงการคร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึงจะประกาศในปี พ.ศ. 2556 จึงจะ
สามารถก าหนดเป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 ได ้ 
  
ตาราง 18  ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบั PISA และ TIMSS ปีการศึกษา 2558  

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ข้อที ่3 ล า้หน้าทางความคดิ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking) มี
ความคิดอยา่งวทิยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) และมี 
ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความ สามารถในการคิด 
วเิคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการ ใช ้ 
ICT เพื่อการ เรียนรู้สูงใน ระดบั
เดียวกบันกัเรียนของ 
ประเทศท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาสูง 

3.5 นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการสุ่มเขา้สอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ. 2558 มี 
      คะแนนการสอบ ด้านการอ่าน  ด้านคณิตศาสตร์  และ ด้านวทิยาศาสตร์ เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 
      คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนนานาชาติท่ีเขา้ร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกนั (โครงการ 
      ประสานกบั สสวท. ใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตวัอยา่งหน่ึงในการสอบ     
      ท านองเดียวกบั กลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเเรียนเอกชน ฯลฯ) 
       การอ่าน 
                 ผลการเข้าร่วมโครงการคร้ังทีผ่่านมา(ปี 2555): ....(รอการประกาศผลเป็นทางการ) 
                  เป้าหมายผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558: ............  
                  ผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 : ได.้............... 
                  เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ ................ 
                           ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่  ...........ข้ึนไป 
       คณิตศาสตร์ 
      วทิยาศาสตร์ 

 
ผลการเขา้ร่วมโครงการคร้ังท่ีผา่นมา(ปี 2555), เป้าหมายผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558, ผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558, 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 ของดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ เป็นเช่นเดียวกบัดา้นการอ่าน 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 

ข้อที ่3 ล า้หน้าทางความคดิ : 
นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีความคิดริเร่ิมสร้าง 
สรรค ์(Creative Thinking) มี
ความคิดอยา่งวทิยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) และมี 
ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
(Critical Thinking) รวมถึงมี 
ทกัษะความ สามารถในการคิด 
วเิคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแกปั้ญหา และ ในการ 
ใช ้ ICT เพื่อการ เรียนรู้สูงใน 
ระดบัเดียวกบันกัเรียนของ 
ประเทศท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาสูง 

3.6 นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการสุ่มเขา้ สอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ.  
      2558 มีคะแนนการผลการสอบวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 และ ม. 2 เฉล่ีย 
     ไม่ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนนานาชาติ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ TIMSS ในปี เดียวกนั 
     (โครงการประสานกบั สสวท. ใหโ้รงเรียนมาตรฐาน สากลเป็นอีกกลุ่มตวัอยา่งหน่ึงใน 
       การสอบ ท านองเดียวกบั กลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเเรียนเอกชน ฯลฯ) 
ป. 4  คณิตศาสตร์ 
             ผลการเข้าร่วมโครงการคร้ังทีผ่่านมา(ปี 2554): 458 (เฉล่ียทั้งประเทศ) 
             เป้าหมายผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558:  500 (เฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสากล) 
              ผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 : ได.้............... 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 
                    ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่     460 
                           ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่       460  ถึง 474 
                            ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่      475  ถึง 489 
                            ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่      490  ถึง 499 
                            ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่      500 ข้ึนไป 
ม. 2  คณิตศาสตร์ 
ป. 4  วทิยาศาสตร์ 
ม. 2  วทิยาศาสตร์ 

 

 
ผลการเขา้ร่วมโครงการคร้ังท่ีผา่นมา(ปี 2554), เป้าหมายผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558, ผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการเขา้ร่วมโครงการปี พ.ศ. 2558 ของม. 2  คณิตศาสตร์ , ป. 4  วทิยาศาสตร์ และม. 2  วทิยาศาสตร์ เช่น
เดียวกบัป. 4  คณิตศาสตร์ 
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ตอนที ่8 
วธีิก าหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

 การก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงานและเกณฑก์ารใหค้ะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของแต่ละ
ตวัช้ีวดั มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการดงัน้ี                                
 ตวัอยา่งเช่นตวัช้ีวดัขอ้ 2.1 ก าหนดวา่  “ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีสามารถ พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ
อยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน)      
 การก าหนดเป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนนของตวัช้ีวดัน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
 1. โรงเรียนรวบรวมขอ้มูลร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.4-ม.6  ของโรงเรียนท่ีมีความสามารถ พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบ
ต่างๆอยูใ่นระดบัดี โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุในปีการศึกษา 2556 
 สมมติวา่ไดเ้ป็นร้อยละ 15.50 น าผลร้อยละ 15.50 มาเติมในช่องผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 ดงัน้ี  
 

รายการ เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ตวัช้ีวดั 2.1 2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีสามารถ พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี 

โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน)  
         ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2556 ไดร้้อยละ.......15.50...... 
         เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ............ 
         ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
         เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
              ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ ........................... 
              ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
              ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
              ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
              ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......................ข้ึนไป 

 
 2. โรงเรียนประชุมปรึกษาหารือกนัภายในโรงเรียนและวางแผนร่วมกนัวา่ ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมี เป้าหมายท่ีจะ
ยกระดบัร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีสามารถ พูด/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆอยู่ในระดบัดี โดยการประเมินจาก
ครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุข้ึนป็นเท่าไร  
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 สมมุติตกลงตั้งเป้าหมายเป็นร้อยละ 17.00  ก็น าค่าน้ีไปเติมในช่องเป้าหมายปีการศึกษา 2557 ดงัน้ี  
 

รายการ เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ตวัช้ีวดั 2.1 2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีสามารถ พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี 

โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน)  
          ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2556 ไดร้้อยละ.......15.50...... 
         เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ....17.00........ 
         ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
         เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
              ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ .................. 
              ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .......... 
              ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ........... 
              ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ .......... ถึง .......... 
              ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..............ข้ึนไป 

 

 3. เม่ือก าหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2557 แลว้ ขั้นต่อไปคือการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความ ส าเร็จในการ
ด าเนินงานของตวัช้ีวดัน้ี โดยใชค้่าผลงานปี 2556 และเป้าหมายปีการศึกษา 2557 ท่ีตั้งไว ้เป็น ขอ้มูลในการก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนน  
 โดยทัว่ๆไปจะใชเ้กณฑว์า่ ถา้ผลการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ป็นอยา่งต ่า จะไดค้ะแนนระดบั 3 แต่ถา้ไดผ้ล
การด าเนินงานไดสู้งหรือต ่ากวา่กวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็จะไดค้ะแนนสูงข้ึนหรือต ่าลง  
 ในท่ีน้ีก าหนดวา่ถา้ผลการด าเนินงานสูงข้ึนร้อยละ 2 จะไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึน 1 ระดบั ถา้ผลการด าเนินงานไดต้ ่ากวา่เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้จะไดค้ะแนนลดลง 1 ระดบั และถา้ผลการด าเนินงานงานไดต้ ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้มากกวา่ร้อยละ 2 จะไดค้ะแนนลดลงอีก 
1 ระดบัดงัตวัอยา่งในตาราง  
 การก าหนดวา่ผลการด าเนินงาน จะตอ้งสูงข้ึนหรือลดลงร้อยละเท่าไร จึงจะไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 ระดบั ใหเ้ป็น
ดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน 

รายการ เป้าหมายและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ตวัช้ีวดั 2.1 2.1 ร้อยละของนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ท่ีสามารถ พดู/เขียน ภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัดี 

โดยการประเมินจากครูผูส้อนและผูท้รงคุณวฒิุ (โรงเรียนจดัใหมี้การประเมิน)  
         ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2556 ไดร้้อยละ.......15.50...... 
         เป้าหมายปีการศึกษา 2557 : ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ.....17.00....... 
         ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 : ไดร้้อยละ................. 
         เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัข้อ 2.1 ปีการศึกษา 2557 
              ไดค้ะแนนระดบั 1  ถา้ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ร้อยละ .....1500............. 
              ไดค้ะแนนระดบั 2  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..15.00..ถึง ..16.99...          
              ไดค้ะแนนระดบั 3  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..17.00 ถึง ..18.99... 
              ไดค้ะแนนระดบั 4  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..19.00.. ถึง ..20.99... 
              ไดค้ะแนนระดบั 5  ถา้ผลการด าเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ..21..ข้ึนไป 
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ตอนที ่9 
บทสรุป 

 
 โดยสรุปตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทั้งหมด 30 ขอ้ แบ่งเป็น 
  ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ี 1  “เป็นเลิศวชิาการ”   จ านวน 8 ขอ้  
  ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ี 2  “ส่ือสารสองภาษา”   จ านวน 9 ขอ้  
  ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ี 3  “ล ้าหนา้ทางความคิด”   จ านวน 6 ขอ้  
  ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ี 4  “ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค”์   จ านวน 3 ขอ้ และ 
   ตวัช้ีวดัเป้าหมายท่ี 5  “ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก”      จ านวน 4 ขอ้ 

 ตวัช้ีวดัทั้ ง 30 ขอ้น้ีอาจแบ่งเป็นกลุ่มๆได้อีกรูปแบบหน่ึงได้ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 เป็นตัวช้ีวดัท่ีทุกโรงเรียนมีขอ้มูลผลการ
ด าเนินงาน 3 ปี ยอ้นหลงั ไดแ้ก่ปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 แลว้  สามารถน าขอ้มูลผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2552 ถึง 
2554 มาเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ได ้ตวัช้ีวดัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่
ตวัช้ีวดัท่ีใชผ้ลการสอบ โอเนต เป็นเกณฑใ์นการประเมิน  
  

คุณค่าทีส่ าคญัสุดของการประเมนิความส าเร็จในการด าเนินงานด้านผู้เรียนแต่ละตวัช้ีวดัอยู่ทีก่ารน าไปใช้ 
เพือ่การพฒันาและปรับปรุงตนเอง ไม่ใช่เพือ่การเปรียบเทยีบว่าโรงเรียนใดดกีว่าโรงเรียนใด 

 
 ทา้ยท่ีสุด เป้าหมายของการศึกษาของเราทุกวนัน้ีตอ้งขยายกวา้งออกไป จะมองเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแลว้ 
จ าเป็นตอ้งสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้สามราถท างานร่วมและแข่งขนัได้กบันานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงน้ีจะช่วยท าให้
ประเทศไทยด ารงอยูใ่นเวทีระดบันานาชาติ ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สมศกัด์ิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับ
ประโยชน์ในส่ิงท่ีควรจะได้รับ คนไทยทุกๆคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ สนัติ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นความหวงัหน่ึงของอุดมการณ์น้ี 
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คณะท างาน 
เป้าหมายและตวัช้ีวดัด้านผู้เรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ทีป่รึกษา 
1. ดร.ชินภทัร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายอนนัต ์  ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ดร.เบญจลกัษณ์  น ้าฟ้า  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ดร.ธงชยั  ชิวปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ 

5. ดร.วฒันาพร  ระงบัทุกข ์ ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ดร.อุดม  พรมพนัธ์ใจ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

คณะก าหนดกรอบเอกสาร และจัดเตรียมข้อมูล 
1. ดร.ธงชยั  ชิวปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ 
2. นางสาวขวญัชีวา  วรรณพินทุ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. นางสาวอุษา  หลกัดี  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. นางจารุวรรณ  เจียมสายวงศ ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

คณะระดมความคิดเห็น 
1.  นายอนนัต ์  ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการ กพฐ. 
2.  ดร.ธงชยั  ชิวปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ 
3.  นายอุดม  พรมพนัธ์ใจ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.  นายธีระพล  บวัแกว้  รองผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
5.  นางสาวบุญญลกัษณ์ พิมพา  ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 
6.   นางสาวสุปราณี เวชประสิทธิ กระทรวงวฒันธรรม 

7.   นายวศิรุต  สนธิชยั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑  
8.    นายเชิดศกัด์ิ  ศุภโสภณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั สพม. เขต ๑  
9.    นายนิพนธ์  เสือกอ้น  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราชโอรส สพม. เขต ๑  
10.   นายประชอบ  หลีนุกลู  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลยั สพม. เขต ๙  
11.   นายธีระพนัธ์ุ    ธีรานนัท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐  
12.   นางประภาศรี  อุยยามฐิติ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  สพม. เขต ๑๑ 
13.  นางพิมพม์าส   รังสรรคส์ฤษด์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั สพม. เขต ๑๖  
14.  นายลิขิต   เพชรผล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนกลัยาณวตัร สพม. เขต ๒๕ 
15.  นางศิริวรรณ   อาจศรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนภูเขียว   สพม. เขต ๓๐ 
16.  นางรัตนาภรณ์  แปงทอง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนจอมทอง  สพม. เขต ๓๔ 
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17.  นายมนตช์ยั  ปาณธูป  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  สพม. เขต ๓๙ 
18.  นางแสงระว ี  วาจาวทุธ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชวนิิต  สพป. กทม.   
19.  นายสมชยั   ชวลิตธาดา ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชยั  สพป.สมุทรสาคร 
20.  นายเกษม  ศุภรานนท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุขานารี   สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
21. นางดารณี  คุณอนนัต ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคก สพป.สมุทรสาคร 

22  นางสมจิต  มุ่งกลาง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสุรนารี   สพม. เขต ๓๑  
23. นางสาวพยอม  ยวุสุต  ครูโรงเรียนถาวรานุกลู จ.สมุทรสงคราม  สพม. เขต ๑๐ 

24. นางสมถวลิ  บุญไชย  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนเลยพิทยาคม 

25.  นายเอ้ือ  จานทอง  ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๗ 
26.  นางสาววรรณี  รัตนเลิศ  ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๑๖ 
27.  นางธนนนัท ์  คณะรมย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพม. เขต ๑๘ 
28.  นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธ์ิ ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๒ 
29.  นางสาวศิริจนัทร์ ศรีนวลนดั ศึกษานิเทศก ์สพป. สมุทรสงคราม 
30.  นางกญัญา   วฒันถาวร ศึกษานิเทศก ์ สพม. เขต ๑๐ ช่วยราชการ สวก.   
31.  นายปกาศิต  จ าปาทอง  ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๑ ช่วยราชการ สมป. 
32.  นางรวภิทัร  เหล่าคุม้  ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๑ ช่วยราชการ สมป. 
33.  นางสาวพิชญา  ค าปัน  ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๕   วทิยากร 

34. นางวรัิตน์    ขวญัยนื  ศึกษานิเทศก ์ สพม. 1 

35.  นางสาวนวกชมน   เจริญสุข  ศึกษานิเทศก ์.สพป.นนทบุรี เขต ๑ ช่วยราชการ สมป. 
36.  นายไตรรงค ์  มณีสุธรรม ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
37.  นางสาวขวญัชีวา  วรรณพินทุ      ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
38.  นางจารุวรรณ  เจียมสายวงศ ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
39.  นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
40.  นางนวลจนัทร์  ปกป้อง  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
41. วา่ท่ี ร.ต.วรวทิย ์ สุนทรวทิย ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

คณะท างานยกร่างเอกสาร 
1.  นายจิรวฒัน์   ขวญัช่วย  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 

2.  นายธีระพนัธ์ุ    ธีรานนัท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐  
3.  นายสมชยั   ชวลิตธาดา ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชยั  สพป.สมุทรสาคร 
4.  นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

5.  นายพีระพนัธ์ุ    จอมมูล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วทิย ์สพม. 36 

6.  นางสมจิต    มุ่งกลาง  รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียนปากช่อง สพม. 
7.  นางสมถวลิ   บุญไชย  ขา้ราชการบ านาญโรงเรียนเลยพิทยาคม  สพม.19 

8.  นางสมจิต  มุ่งกลาง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสุรนารี  สพม. เขต ๓๑ วทิยากร 

9.  นางสาวมุทิตา    แพทยป์ระทุม  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วทิยาคม สพม.17 
10.  นางธนนนัท ์  คณะรมย ์ ศึกษานิเทศก ์สพม. เขต ๑๘ 



60 

 

11.  นายธเนเศร์  ชาญเชาว ์ ศึกษานิเทศก ์สพป.ชุมพร ๑ 

12.  นางทิพยว์รรณ   แจ่มไพบูลย ์ ศึกษานิเทศก ์สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
13.  นางสาวขวญัตา   วงศส์มุทร ศึกษานิเทศก ์สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

14.  นางสาวลสัดา  กองค า  ครูโรงเรียนกลัยาณวตัร สพม. เขต ๒๕ 

15.  นายปรีชา  จนัทร์เปล่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สพม. เขต ๑๐ 

16.  นางสาวบริสุทธ์ิธรรม พิมพศิ์ริ  ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม. 
17  นายจกัรพงษ ์  พร่องพรมราช ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม. 
18.  นางปราณี    ทวศิีริเวทย ์ ครูโรงเรียนเอกชยั สพป.สมุทรสาคร 
19.  นายไตรรงค ์   มณีสุธรรม ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
20.  นางสาวขวญัชีวา   วรรณพินทุ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
21.  นางสาวอุษา    หลกัดี  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
22.   นางจารุวรรณ   เจียมสายวงศ ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
23.   นางสาวจิตรปกรณ์   บุญนะ  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
24.  นางรวภิทัร  เหล่าคุม้  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวพิากษ์เอกสาร 
1.    นายชินภทัร    ภูมิรัตน  เลขาธิการ กพฐ.  

2.    นายอนนัต ์   ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการ กพฐ. 
3.    นางเบญจลกัษณ์   น ้าฟ้า  รองเลขาธิการ กพฐ. 
4.    นายธงชยั    ชิวปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ 

5.    นางอ่องจิต    เมธยะประภาส ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผน 

6.    นางวฒันาพร    ระงบัทุกข ์ ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.   นางสาวรุ่งนภา   นุตราวงศ ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวเิคราะห์วจิยัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.    นางสาววณีา    อคัรธรรม ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

9.    นางสาวไพรวลัย ์ พิทกัษส์าลี ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา 

10.    นางพจมาน   พงษไ์พบูลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 

11.    นายอุดม    พรมพนัธ์ใจ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลายเทคโนโลย ี(สสวท.) 
12.   นางสาวสุวมิล   เลก็สุขศรี  นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

13.   นางสาวอุไรวรรณ   พนัธ์สุจริต นกัวชิาการศึกษาช านาญการ  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

14.   นายสมเกียรติ    เจริญฉิม  ผูอ้  านวยการโรงรียนทวธีาภิเศก สพม. 1 

15.   นายปัญญา    สุขะวณิชย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกนุนทีรุทธารามวทิยาคม สพม. 2 

16.   นายพีระพนัธ์ุ   ธีรานนัท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี  สพม. 10 

17.   นางสาวไพรวลัย ์ เหลง็สุดใจ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกศุลวทิยา สมุทรสาคร  สพม.  10   
18.   นายสุชาติ    หงษท์อง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พทิยา สพม. 11 

19.   นายศุภณฐั    เพชรรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์สพม.16 

20.   นายมีศิลป์    ชินภกัดี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม สพม. 26 

21.   นายณรงค ์   พรหมพชัรพล ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน    สพม. 33 
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22.  นายพีระพนัธ์ุ   จอมมูล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วทิย ์สพม. 36 

23.  นางสมจิต    มุ่งกลาง  รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียนปากช่อง สพม. 31 

24.  นายสมชยั    ชวลิตธาดา ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชยั สพป.สมุทรสาคร 

25.  นายบุญเลิศ    ค่อนสอาด ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวดัปิตุลาธิราชรังสฤษด์ิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

26.   นางสาวนพพร   จิตการุณ  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  สพม. 2 

27.   นางอุทยัวรรณ  พงศอ์ร่าม รองผูอ้  านวยการโรงเรียนศรียาภยั  สพม. 11 

28.   นางสาวจุรีย ์  กองอินทร์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสนัก าแพง เชียงใหม่ สพม. 34 

29.   นายวโิรจน์   บุญดี  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย สพป.เพชรบุรี เขต 1 

30.    นางวรัิตน์    ขวญัยนื  ศึกษานิเทศก ์สพม.1 

31.   นายปกาศิต    จ าปาทอง  ศึกษานิเทศก ์สพม. 1 

32.   นางรวภิทัร    เหล่าคุม้  ศึกษานิเทศก ์สพม. 1 

33.   นางกญัญา   วฒันถาวร ศึกษานิเทศก ์สพม. 10 

34.   นายธเนศร์    ชาญเชาว ์ ศึกษานิเทศก ์สพป.ชุมพร เขต 1 

35.   นางเตือนใจ    วสาเกษม  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพญาไท สพป.กทม. 
36.   นางจริยา    แกว้แดงเด่น ครูโรงเรียนระยองวทิยาคม  สพม. 18 

37.   นางพรพิมล    กอ้นภูธร  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี  สพม. 29 

38.   นายภกัดี    รัชตวภิาสนนัท ์ ครูโรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั  สพม. 35 

39.   นางกรรณิการ์   เอกธรรมสุทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก สพป.กทม. 
40.   นายวราวฒิุ    แท่นแกว้  ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 

41.   นายสุพจน์    สีกนัทา  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

42.   นางวภิาพร    ตาเดอิน  ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง  สพป.ตรัง เขต 1 

43.   นางสาวสิริมา   หมอนไหม ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 

44.   นางสาวบุญญลกัษณ์  พิมพา  ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 

45.    นางสาวสุภาพ   โกเฮงสกลุ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

46.    นางฉตัรแกว้    เภาวเิศษ  ผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

47.    นายณรงคศิ์ลป์   ธูปพนม  รองผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 

48.   นายไตรรงค ์   มณีสุธรรม ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

49.   นางสาวขวญัชีวา   วรรณพินทุ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

50.   นางสาวอุษา    หลกัดี  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

51.   นางนวลจนัทร์   ปกป้อง  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

52.   นางจารุวรรณ   เจียมสายวงศ ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

53.   นางสาวจิตรปกรณ์   บุญนะ  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

54.  นางสาวนุชรินทร์            อ่อนใจอารย ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คณะพจิารณาเอกสาร 
1.  นายอนนัต ์  ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ดร.เบญจลกัษณ์  น ้าฟ้า  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.   นางสาวไพรวลัย ์ พิทกัษส์าลี ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา 

4.   นางสาวรุ่งนภา   นุตราวงศ ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวเิคราะห์วจิยัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

บรรณาธิการกจิ 
1. ดร.ธงชยั  ชิวปรีชา  ผูท้รงคุณวฒิุ 
2. นางสาวขวญัชีวา  วรรณพินทุ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. นางสาวอุษา  หลกัดี  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. นางจารุวรรณ  เจียมสายวงศ ์ ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ปกและรูปเล่ม 
     นางสถิรา   ปัญจมาลา ส านกัอ านวยการ 

 

 


