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สารจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ�้นฐาน
 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหโรงเรียน

มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใชเปน

ยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน

เทียบเทาสากล ผูเรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผูเรียนนานาประเทศ  

 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 มีวัตถุประสงค

สาํคญั 3 ประการ คอื พัฒนาผูเรยีนใหมศีกัยภาพเปนพลโลก จัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีง

มาตรฐานสากล และบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โดยมีโรงเรียนเปาหมาย 500 โรงเรียน

เปนกลุมบุกเบิก และในป 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดคัดเลือก

โรงเรียนรุนสองเพิ่มเติมจํานวน 232 โรงเรียน และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค

อยางมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยางยิง่เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนในโรงเรยีนมาตรฐาน

สากลบงัเกดิผลเปนรปูธรรมยิง่ข้ึน สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดกาํหนด

เปาหมายและตัวชี้วัดดานผูเรียน ซึ่งจะสามารถสะทอนความสําเร็จสุดทายและเปนเข็มทิศ

ใหโรงเรียนไดพัฒนาตนเองตามบริบทและศักยภาพ แบบยั่งยืนไดเปนอยางดี

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลใชเอกสารเปาหมายและตัวชี้วัดดานผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับนี้

เปนแนวทางในการพัฒนา ติดตามและประเมินผล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้

จะเปนประโยชนตอโรงเรียน ครูผูสอน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ขอขอบคุณคณะ

ทาํงานและทกุทานทีม่สีวนรวมในการจัดทาํเอกสารใหสําเรจ็บรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมาย

ไดเปนอยางดี
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8 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นํามาใชเปนมาตรการเรงดวน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานของ

สากลหรอืมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง* มคีวามสามารถในการรวมมอืทาํงาน และแขงขันกบันานาชาติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหประเทศไทยดํารงอยูในเวทีระดับนานาชาติไดอยางรูเทาทัน สมศักดิ์ศรี 

เคียงบาเคียงไหล ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรับประโยชนในสิ่งที่ควรจะไดรับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิต

อยูรวมกันอยางสงบ สันติ ถอยทีถอยอาศัย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล ไดเริม่ดาํเนนิการนาํรองในปการศกึษา 2553 กบัโรงเรยีนจํานวน 500 โรงเรยีน 

ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดวยการใหโรงเรียนในโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ดาน คือ Learning 

to Know, Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุงพัฒนาใหผูเรียน

บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติม

สาระการเรยีนรูความเปนสากล เพือ่พฒันาผูเรยีนใหมศีกัยภาพเปนพลโลก มทีกัษะ ความรู ความสามารถ และคณุลักษณะ

อันพึงประสงค ในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง* 

 ความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะพิจารณาจากคุณภาพของ

ผูเรียนที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายที่แตละโรงเรียนกําหนด และทําความตกลงไวกับโครงการเปนสําคัญ สําหรับความสําเร็จ

ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ 

ถือเปนความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเชื่อวา ถาโรงเรียนมีหลักสูตร 

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ก็จะชวยทําใหผูเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเปนลําดับ

 เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จดานผูเรียนของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อโครงการและแตละโรงเรียนสามารถนําไปใชประโยนชในการประเมินผลการดําเนินงาน

ของตนเอง ทัง้นี ้เปาหมายในการพฒันาผูเรยีนไดยดึเปาหมายในการพฒันาผูเรยีนของโรงเรยีนมาตรฐานสากล 5 เปาหมาย 

ตามที่ไดต้ังไวต้ังแตเริ่มโครงการเมื่อป พ.ศ. 2553 ไดแก 1) เปนเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ลํ้าหนา

ทางความคิด 4) ผลิตงานอยางสรางสรรค และ 5) รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

 

 ส�วนนํา

*ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงในที่นี้หมายถึงประเทศที่มีผลการเขารวมโครงการ PISA หรือ TIMSS สูงในระดับ 50%
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10 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 เปาหมายดานการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 5 เปาหมาย 

แตละเปาหมายมีนิยามดังนี้

 เปาหมายขอ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง 

 เปาหมายขอ 2 สื่อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถ 

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพื่อ

การศึกษาคนควาหาความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร เพ่ือการนําเสนอผลงาน เพ่ือการโตแยงใหเหตุผล และเพ่ือการ

เจรจาความรวมมือ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจ

เรียนวิชาภาษาตางประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น

 เปาหมายขอ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิดอยางวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) และมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ในการแกปญหา และในการใช ICT 

เพื่อการเรียนรูสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 เปาหมายขอ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถ

ในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในการผลิตผลงานดานตาง ๆ ดวยตนเอง

อยางมีคุณภาพสูง

 เปาหมายขอ 5 รวมกนัรบัผดิชอบตอสงัคมโลก : หมายถงึนกัเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากล เปนผูทีม่จิีตสาธารณะ 

มีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสํานึกในการสงเสริม พิทักษ และปกปองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม

ของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนในระดับสูง

 เปาหมายดานการพัฒนาผูเรียนหลายขอไดระบุดวยวา มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของ 

โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลใหอยูในระดบัเดยีวกบันกัเรยีนของประเทศทีม่คุีณภาพการศึกษาสูง ซ่ึงในอนาคตโครงการ

จะไดจัดใหมกีารประเมินคณุภาพดานตาง ๆ  ของนกัเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากลเทยีบกบั คณุภาพนกัเรยีนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูงดังกลาวดวย

 ความสําเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหนึ่ง พิจารณาไดจากผลการเขารวมโครงการ

ประเมินผลนานาชาติ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยเขารวมอยู 2 โครงการ คือ

 1. โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จัดโดย OECD 

 2. โครงการการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (TIMSS) 

  จัดโดย IEA 

เป�าหมายการพัฒนาผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล



11เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป�าหมายการพัฒนาผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 ทั้งโครงการ PISA และโครงการ TIMSS จะดําเนินการครั้งตอไปในป พ.ศ. 2558 ดังนั้นตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สําคัญมากอีกขอหนึ่งคือ 

 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได�รับการสุ�มเข�าสอบโครงการ PISA หรือ TIMSS 
 ในป� พ.ศ. 2558 มีคะแนนผลการสอบโดยเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ย
 ของนักเรียนนานาชาติที่เข�าร�วมโครงการ PISA หรือ TIMSS ในป�เดียวกัน

 การประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานดานผูเรียนบางขอ ไดกําหนดใหมีการสรางเครื่องมือกลาง

ในการทดสอบขึ้นเปนการเฉพาะดวย เน่ืองจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนการวัด

ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร แตเปาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลกําหนดไวสูงกวานั้น นอกจากนั้น การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีขอจํากัดหลายประการ จําเปนตองใชแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ

เปนสวนใหญ จึงยังไมสามารถวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมบางดานไดอยางชัดเจน 

 แบบทดสอบกลางท่ีสรางขึ้นจะมีการถามใหนักเรียนไดแสดงเหตุและผล วิธีคิดและวิธีทํา นอกจากนั้น 

จะจัดใหมีการทดสอบภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณหรือการสอบโดยการสนทนาพูดคุยกับนักเรียนและ/หรือวิธีการอื่น ๆ  

ที่เหมาะสมอีกดวย
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ตอนที่ 3  
ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียน

ของแต�ละเป�าหมาย
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ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

 ตัวชี้วัดความสําเร็จดานผูเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีรายละเอียดในตาราง 1-5 เมื่อศึกษาตัวชี้วัด

โดยละเอยีด จะพบวามตีวัชีว้ดับางตวัชีว้ดัสามารถวดัเปาหมายความสําเรจ็ดานผูเรยีนไดมากกวา 1 เปาหมาย ตวัอยางเชน 

 ตัวชี้วัดขอ 1.4 “คะแนนผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ” เมื่อพิจารณาจะเห็นวา ตัวช้ีวัดนี้ วัดไดทั้ง 

เปาหมายขอ 1 “เปนเลิศทางวิชาการ” และเปาหมายขอ 2 “สื่อสารสองภาษา” แตนํ้าหนักจะอยูที่เปาหมายขอ 1 มากกวา 

จึงกําหนดใหตัวชี้วัดขอ 1.4 เปนตัวชี้วัดของเปาหมายขอ 1 

 ตัวชี้วัดขอ 3.4 “รอยละของนกัเรยีนชัน้ ป.6 และ ม.3 ทีม่คีะแนนการทดสอบดานวทิยาศาสตรจากเครือ่งมอืกลาง 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถ

ในการคิดวเิคราะห และความสามารถในการแกปญหาตามแนว PISA และความสามารถในการปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร 

โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)” 

 เมื่อพิจารณาจะเห็นวา ตัวชี้วัดนี้ วัดไดทั้งเปาหมายขอ 1 “เปนเลิศทางวิชาการ” และเปาหมายขอ 3 “ลํ้าหนา

ทางความคิด” แตนํ้าหนักจะอยูที่เปาหมายขอ 3 มากกวา จึงกําหนดใหตัวชี้วัดขอ 3.4 เปนตัวชี้วัดของเปาหมายขอ 3 

 ตัวชี้วัดขอ 4.1 “รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับการประเมินจากครูและผูทรงคุณวุฒิวา

เปนผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากการแสดงผลงานประจําป ที่โรงเรียนจัดขึ้น”

 เมื่อพิจารณาจะเห็นวา ตัวชี้วัดนี้ วัดไดทั้งเปาหมายขอ 1 “เปนเลิศทางวิชาการ” และเปาหมายขอ 4 “ผลิตงาน

อยางสรางสรรค” แตนํ้าหนักจะอยูที่เปาหมายขอ 4 มากกวา จึงกําหนดใหตัวชี้วัดขอ 4.1 เปนตัวชี้วัดของเปาหมายขอ 4 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานดานผูเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลแตละเปาหมายมีรายละเอียด

ในตาราง 1 ถึง 5 ตอไปนี้
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ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

ตาราง 1 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป�าหมายข�อที่ 1

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป

 1.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.5 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.6 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.7 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

 1.8 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป
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ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียน

ของประเทศที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และ

เพื่อการเจรจาความรวมมือ

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน และนักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีความสนใจเรียนวิชา

ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง

เพิ่มมากขึ้น

 2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะความสามารถ

ดานการพูด/เขียนภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจาก

ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน)

 2.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษา

อังกฤษรูปแบบตาง ๆ ในงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา 

สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงาน

เชิงวิชาการ/บทความเปนภาษาอังกฤษ ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดย

โรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดย

หนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสาร

วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะความสามารถ

ดานการพูด/เขียนภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจาก

ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

 2.5 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน 

ภาษาไทย รูปแบบตาง ๆ ในงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา 

สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.6 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงาน

เชิงวิชาการ/บทความเปนภาษาไทย ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดย

โรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดย

หนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสาร

วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.7 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่อานหนังสืออื่นที่ไมใช

หนังสือเรียนอยางนอยภาคเรียนละ15 เลม (โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมการอาน

และติดตามประเมินผล)

 2.8 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ที่วัดทักษะความสามารถทั้ง 4 ดาน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป (สวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 2.9 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่โครงการคัดเลือกเขาสอบ

วัดความสามารถดานภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เชน TOEFL PB, 

TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ

เทียบคะแนน TOELF IBT ไมตํ่ากวา 53 (สุมเลือกนักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 3 

ของนักเรียนชั้น ม.6 เขาสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนคาใชจาย) 

ตาราง 2 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป�าหมายข�อที่ 2



17เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

ตาราง 3 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป�าหมายข�อที่ 3

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

มีความคิดอยางวิทยาศาสตร 

(Scientific Thinking) และ

มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) รวมถึง

มีทักษะความสามารถในการคิด

วิเคราะห (Analytical Thinking) 

ในการแกปญหา และในการใช ICT 

เพื่อการเรียนรูสูงในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 3.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาคนควา

ดวยตนอง (Independent Study) ทางดาน ICT เชน เกมส/หุนยนต/โปรแกรมประยุกต/

หนังสือ/Animation เปนตน ที่ไดรับการเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลจากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา 

สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 3.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานการเขียนและการอาน

ภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

(เนนวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและความมี

วิจารณญาณ และการวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหตามแนว PISA 

โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 3.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานคณิตศาสตร

จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนว PISA 

โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 3.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานวิทยาศาสตร

จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

ความสามารถในการแกปญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทําปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 3.5 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ไดรับการสุมเขาสอบโครงการ PISA ในป 

พ.ศ. 2558 มีคะแนนการสอบดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร 

เฉลี่ยไมตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติที่เขารวมโครงการ PISA 

ในปเดียวกัน (โครงการประสานกับ สสวท. ใหโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนอีกกลุม

ตัวอยางหนึ่งในการสอบ ทํานองเดียวกับกลุมโรงเรียนสาธิต กลุมโรงเเรียนเอกชน 

ฯลฯ)

 3.6 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ไดรับการสุมเขาสอบโครงการ TIMSS ในป 

พ.ศ. 2558 มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้น ป.4 

และ ม.2 เฉลี่ยไมตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติที่เขารวมโครงการ TIMSS 

ในปเดียวกัน (โครงการประสานกับ สสวท. ใหโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนอีกกลุม

ตัวอยางหนึ่งในการสอบ ทํานองเดียวกับกลุมโรงเรียนสาธิต กลุมโรงเรียนเอกชน 

ฯลฯ)



18 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

ตาราง 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป�าหมายข�อที่ 4

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะความสามารถ

ในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

(Independent Study) และ

มีความสามารถผลิตผลงาน 

ดานตาง ๆ ดวยตนเอง

อยางมีคุณภาพสูง

 4.1 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับการประเมินจากครู

และผูทรงคุณวุฒิวา เปนผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจําป

ที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

 4.2 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงาน

ภายนอก (เขตพื้นการศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/

ประกวด/แขงขัน) 

 4.3 รอยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่เขียนขึ้น 

จากผลงานการศึกษาดวยตนเอง (Independent Study) ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนกลาง 

หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)



19เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป�าหมายข�อที่ 5

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 5 รวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก : นักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ 

มีสํานึกในการบริการสังคม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

และมีจิตสํานึกในการสงเสริม

พิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม 

และสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน

ในระดับสูง

 5.1 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียน

ชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง 

ที่ไดรับการประเมินวา มีผลงานอยูในระดับดี จากครูและผูทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดง

ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

 5.2 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียน

ชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง 

ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล 

จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.3 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม ที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงาน

ภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/

ประกวด/แขงขัน) 

 5.4 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

เรื่องของกลุมประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัด

โดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จด�านผู�เรียนของแต�ละเป�าหมาย



21เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตอนที่ 4  
ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมิน

ตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป



22 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

 ตัวชี้วัดที่จะใช ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต  

ปการศึกษา 2555 เปนตนไป ไดแกตัวชี้วัดท้ัง 8 ขอ ของเปาหมายการดําเนินงานขอ 1 “เปนเลิศทางวิชาการ” 

ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลการสอบ O-NET 

 ทุกโรงเรียนมีขอมูลผลการสอบ O-NET ยอนหลังพอที่จะนํามาใชเปนฐานในการกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนนผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสอบ O-NET ในปการศึกษา 2555 ของแตละโรงเรียนได 

 ตัวชี้วัดทั้ง 8 ขอ ของเปาหมายการดําเนินงานขอ 1 โครงการเปนผูกําหนดเกณฑการใหคะแนนเอง 

โดยใชผลการสอบ O-NET ยอนหลัง 3 ป ในตาราง 6 ถึง 8 เปนฐานในการพิจารณา 

 ขอมูลในตาราง 6 ถึง 8 ไดจากการวิเคราะหผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2552 ถึง 2554 ของโรงเรียน

ในโครงการมาตรฐานสากล ที่โครงการไดสุมเลือกมาจํานวนหนึ่ง โดยไดวิเคราะหขอมูลดังกลาว ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

 1) นักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป คิดไดเปนรอยละเทาไร 

 2) โรงเรียนที่ไดรับการสุ ม โรงเรียนที่มีสัดสวนรอยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไปมากที่สุด คิดไดเปนรอยละเทาไร

 3) โรงเรียนที่ไดรับการสุม โรงเรียนที่มีสัดสวนรอยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET กลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไปนอยที่สุด คิดไดเปนรอยละเทาไร

 สําหรับเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 ตามตัวชี้วัดทั้ง 8 ขอ มีรายละเอียดแสดง

ในตาราง 9 ถึง 11 ขอมูลในตาราง 6 สวนที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรแปลผลไดดังนี้ 

 1) นักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลชั้น ป.6 รอยละ 33.20 32.09 และ 71.85 มีคะแนน

ผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรสูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในปการศึกษา 2552 2553 และ 2554 

ตามลําดับ

 2) เมื่อพิจารณาเปนรายโรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.6 มีคะแนนผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร

สูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม มากที่สุด คือ รอยละ 61.27 58.97 และ 90.22 ในปการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

ตามลําดับ 

 3) เมื่อพิจารณาเปนรายโรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.6 มีคะแนนผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร

สูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม นอยที่สุด คือ รอยละ 1.49 2.38 และ 14.41 ในปการศึกษา 2552 2553 และ 2554 

ตามลําดับ 

 ขอมูลในตาราง 6 สวนที่เกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ ก็แปลผลไดในทํานองเดียวกัน



23เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 6 ร�อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ 
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 33.20 32.09 71.85 45.71

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 61.27 58.97 90.22 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 1.49 2.38 14.41 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 42.80 46.58 43.96 44.45

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 82.54 90.19 82.54 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 3.85 11.11 5.08 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 26.98 18.55 64.64 36.72

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 53.65 67.92 88.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 3.08 2.04 19.49 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 28.63 18.78 36.46 27.96

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 62.86 75.85 66.07 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.64 0.85 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  



24 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 6 ร�อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ 
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554 (ต�อ)

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

สังคมฯ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษา

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 21.82 53.83 76.86 50.84

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 49.36 65.42 96.00  -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 2.31 21.43 22.03  -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด 

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 76.02 73.40 76.53 75.32

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 88.55 84.81 92.74 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 26.92 46.83 33.05 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 49.12 37.18 60.14 48.81

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 76.51 64.91 77.45 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 11.54 19.08 21.19 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 92.79 74.33 85.10 84.07

ของคะแนนเต็ม

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 100.00 99.62 98.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 75.38 55.49 44.07 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด



25เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 7 ร�อยละของนักเรียน ม.3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ 
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 8.27 7.86 11.84 9.32

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 72.14 68.98 86.29 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 11.69 15.36 17.85 14.97

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 78.61 93.66 87.82 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 21.68 44.67 58.92 41.76

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 72.14 72.73 100.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.76 7.80 21.23 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 8.71 7.16 9.19 8.35

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 68.66 56.90 69.54 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด  

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  



26 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 7 ร�อยละของนักเรียน ม.3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ 
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554 (ต�อ)

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

สังคมฯ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษา

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 25.15 44.50 39.71 33.45

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 73.13 83.33 88.83 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 2.29 2.76 6.16 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 20.37 69.53 64.90 51.60

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 66.67 73.66 90.10 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.88 4.26 2.71 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 8.99 12.22 43.55 21.59

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 38.31 73.66 90.10 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.88 4.26 2.71 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 85.01 89.65 68.51 81.06

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 99.50 100.00 93.36 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 42.75 9.10 26.32 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  



27เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 8 ร�อยละของนักเรียน ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 13.94 6.51 9.67 10.04

ของคะแนนเต็ม

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 81.13 68.94 83.24 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 7.45 8.57 4.94 6.99

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 64.46 72.91 59.91 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 50.82 41.99 36.04 42.95

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 97.04 96.36 94.64 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 2.02 0.00 1.08 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 6.17 5.55 5.71 5.81

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 88.50 88.08 88.04 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  



28 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 8 ร�อยละของนักเรียน ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต�าง ๆ
 สูงกว�าร�อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในป�การศึกษา 2552 2553 และ 2554 (ต�อ)

วิชา
ปการศึกษา

2552 2553 2554
เฉลี่ย 3 ปรายการ

สังคมฯ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษา

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 12.14 44.99 6.32 21.15

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 83.40 96.23 69.84 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.42 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 6.78 41.07 61.55 36.47

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 47.62 79.27 94.02 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 5.33 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด 

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 10.16 1.99 1.28 4.48

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 47.62 17.62 17.45 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 0.00 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด  

รอยละของนักเรียนของโครงการที่มีคะแนนสูงกวาครึ่งหนึ่ง 38.25 90.31 77.22 68.59

ของคะแนนเต็ม 

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 82.26 100.00 98.43 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมากสุด

รอยละของนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนสอบไดคะแนน 0.00 0.00 7.94 -

สูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนอยสุด   



29เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลสําเร็จการดําเนินงานดานผูเรียนปการศึกษา 2555 เปาหมายขอที่ 1 

“เปนเลิศทางวิชาการ” ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ขอ (ขอ 1.1 ถึง ขอ 1.8) ใชผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 ถึง 2554 

ตามตาราง 6 ถึง 8 เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดดังรายละเอียดในตาราง 9 ถึง 11 โดยมีหลักการกําหนดเปาหมาย

ดําเนินงาน และเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ใชผลการดําเนินงานเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ปดขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม) เปนเปาหมายการดําเนินงาน

 2. ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานไดเทากับเปาหมายการดําเนินงานที่ตั้งไวขึ้นไป

 3. ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานไดเทากับผลการดําเนินงานของปสูงสุด (ปดขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม) 

ขึ้นไป

 4. ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานไดตํ่ากวาผลการดําเนินงานของปตํ่าสุด (ปดขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม) 

 5. ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานไดตั้งแตคากลางของคะแนนระดับ 3 และระดับ 5 ขึ้นไป

 6. ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานไดเทากับผลการดําเนินงานของปตํ่าสุดขึ้นไปจนถึงคากลาง

 ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1 

 7. ในกรณีที่ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป มีคาใกลเคียงกันมากใหปรับผลการดําเนินงานที่จะไดคะแนน

ระดับ 5 ใหสูงขึ้น ตามความเหมาะสม (เชนกรณีตัวชี้วัดขอ 1.6 ของระดับ ป. 6) 



30 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 9 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือ 

ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 33.20

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 32.09

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 71.85

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 45.40

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 46.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.1 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 33.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 33.00 ถึง 45.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 46.00 ถึง 58.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 59.00 ถึง 71.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 72.00 ขึ้นไป

 1.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 42.80  

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 46.58  

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 43.96

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 44.40

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 45.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.2 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 43.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 43.00 ถึง 44.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 45.00 ถึง 47.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 48.00 ถึง 49.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 50.00 ขึ้นไป



31เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 9 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 26.98 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 18.55 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 64.64

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 36.51

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 37.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.3 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 19.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 19.00 ถึง 36.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 37.00 ถึง 50.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 51.00 ถึง 64.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 65.00 ขึ้นไป

 1.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 28.63 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 18.78

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 36.46

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 28.00

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 28.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.4 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 19.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 19.00 ถึง 27.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 28.00 ถึง 32.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 33.00 ถึง 36.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 37.00 ขึ้นไป



32 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 9 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.5 รอยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 21.82

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 53.83

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 76.86

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 49.71

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 50.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.5 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 22.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 22.00 ถึง 49.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 50.00 ถึง 63.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 64.00 ถึง 76.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 77.00 ขึ้นไป

 1.6 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต 

รอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 76.02

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 73.40

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 76.53

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 75.34

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 76.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.6 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 74.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 74.00 ถึง 75.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 76.00 ถึง 77.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 78.00 ถึง 79.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป



33เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 9 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.7 รอยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 49.12

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 37.18

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 60.14

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 48.85

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 49.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.7 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 38.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 38.00 ถึง 48.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 49.00 ถึง 54.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 55.00 ถึง 60.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 61.00 ขึ้นไป

 1.8 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 92.79 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 74.33 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 85.10

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 84.33

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 85.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.8 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 75.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 75.00 ถึง 84.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 85.00 ถึง 88.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 89.00 ถึง 92.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 93.00 ขึ้นไป



34 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 10 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 8.27

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 7.86

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 11.84

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 9.34

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 10.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.1 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 8.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 8.00 ถึง 9.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 10.00 ถึง 12.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 13.00 ถึง 14.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ขึ้นไป

 1.2 รอยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 11.69 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 15.36 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 17.85

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 15.00

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 15.00 

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.2 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 12.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 12.00 ถึง 14.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ถึง 17.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 18.00 ถึง 19.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 20.00 ขึ้นไป



35เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 10 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.3 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 21.68 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 44.67 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 58.92

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 41.99

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 40.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.3 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 22.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 22.00 ถึง 39.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 40.00 ถึง 49.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 50.00 ถึง 58.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 59.00 ขึ้นไป

 1.4 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 8.71 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 7.16 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 9.19

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 8.34

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 9.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.4 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 8.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 8.00 ถึง 8.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 9.00 ถึง 11.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 12.00 ถึง 14.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ขึ้นไป



36 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 10 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.5 รอยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 25.15 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 44.50 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 39.71

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 33.69

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 34.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.5 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 26.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 26.00 ถึง 33.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 34.00 ถึง 39.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 40.00 ถึง 44.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 45.00 ขึ้นไป

 1.6 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 20.37

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 69.53

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 64.90

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 52.02

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 53.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.6 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 21.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 21.00 ถึง 52.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 53.00 ถึง 61.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 62.00 ถึง 69.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 70.00 ขึ้นไป



37เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 10 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.7 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 8.99 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 หดรอยละ 12.22 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 43.55

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 21.69

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 22.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.7 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 9.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 9.00 ถึง 21.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 22.00 ถึง 32.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 33.00 ถึง 43.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 44.00 ขึ้นไป

  1.8 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 85.01 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 89.65

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 68.51

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 81.05

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 80.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.8 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 69.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 69.00 ถึง 79.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 80.00 ถึง 84.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 85.00 ถึง 89.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป



38 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 11 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 13.94

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 6.51

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 9.67

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 10.06

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 11.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.1 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 7.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 7.00 ถึง 10.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 11.00 ถึง 12.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 13.00 ถึง 14.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ขึ้นไป

 1.2 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 7.45 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 8.57 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 4.94

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 6.95

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 7.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.2 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 5.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 5.00 ถึง 6.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 7.00 ถึง 10.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 11.00 ถึง 14.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ขึ้นไป



39เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 11 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.3 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 50.82

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 41.99 

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 36.04

   ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 42.88

   เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 43.00

   เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.3 สําหรับปการศึกษา 2555 

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 37.00

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 37.00 ถึง 42.99

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 43.00 ถึง 46.99

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 47.00 ถึง 50.99

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 51.00 ขึ้นไป

 1.4 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 6.17 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 5.55 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 5.71

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 5.79

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 6.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.4 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 5.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 5.00 ถึง 5.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 6.00 ถึง 7.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 8.00 ถึง 9.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 10.00 ขึ้นไป



40 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 11 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.5 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 12.14 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 44.99

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 6.32

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 20.84

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 21.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.5 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 7.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 7.00 ถึง 20.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 21.00 ถึง 32.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 33.00 ถึง 44.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 45.00 ขึ้นไป

 1.6 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 6.78 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 41.07

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 61.55

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 36.77

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 37.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.6 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 7.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 7.00 ถึง 36.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 37.00 ถึง 49.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 50.00 ถึง 61.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 62.00 ขึ้นไป



41เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป

ตาราง 11 เกณฑ�การให�คะแนน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จการดําเนินงานด�านผู�เรียน ข�อ 1 “เป�นเลิศทางวิชาการ” 
 ป�การศึกษา 2555 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 1 เปนเลิศทางวิชาการ : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสูง

 1.7 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 10.16 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 1.99 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 1.28

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 4.45

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 5.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.7 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 2.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 2.00 ถึง 4.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 5.00 ถึง 9.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 10.00 ถึง 14.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 15.00 ขึ้นไป

 1.8 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตรอยละ 50 

หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2552 ไดรอยละ 38.25

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2553 ไดรอยละ 90.31

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2554 ไดรอยละ 77.22

  ผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ไดรอยละ 68.57

  เปาหมายการดําเนินงานในภาพรวมปการศึกษา 2555 รอยละ 69.00

  เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดขอ 1.8 สําหรับปการศึกษา 2555 

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํ่ากวารอยละ 39.00

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 39.00 ถึง 68.99

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 69.00 ถึง 79.99

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 80.00 ถึง 90.99

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดตั้งแตรอยละ 91.00 ขึ้นไป



42 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ใช�ประเมินตั้งแต�ป�การศึกษา 2555 เป�นต�นไป



43เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตอนที่ 5  
ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการ

เก็บข�อมูลผลการดําเนินงาน
ประจําป�การศึกษา 2556



44 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนตองเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 เพื่อใชเปนฐานสําหรับ

กําหนดคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2557 มีรายละเอียดแสดงในตาราง 12 

13 และ 14 

 ตัวชีว้ดัเหลานี้โรงเรยีนจะเปนผูกาํหนดเปาหมายในการดาํเนนิงาน และเกณฑการใหคะแนนผลการดาํเนนิงาน

ประจําปการศึกษา 2557 ดวยตนเอง โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 เปนฐาน

 เมือ่กําหนดแลวจงึสงใหโครงการทราบ และถอืเปนขอตกลงสาํหรบัใชในการประเมนิความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงาน

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลปการศึกษา 2557 ของแตละโรงเรียน 

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

ระดับประถมศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล 

และเพื่อการเจรจาความรวมมือ 

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน และนักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชาภาษา

ตางประเทศภาษาที่สอง

เพิ่มมากขึ้น

 2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ทักษะความสามารถดานการพูด/เขียนภาษาอังกฤษ 

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียน

จัดใหมีการประเมิน)   

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป



45เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 2.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ 

ในงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงาน

ตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ 

เปน ภาษาอังกฤษ ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือ

เขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการ

สําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ทักษะความสามารถดานการพูด/เขียนภาษาไทย 

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ 

(โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

 2.5 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ ในงาน

ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.6 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ

เปนภาษาไทย ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่

การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการ

สําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.7 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่อานหนังสืออื่นที่ไมใชหนังสือเรียน อยางนอย

ภาคเรียนละ 15 เลม (โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมการอานและติดตามประเมินผล)

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 2.2-2.7 ใหระบุ ผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 2.1 ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

 เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

 เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ … ปการศึกษา 2557

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป



46 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร (Scientific 

Thinking) และมีความคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

รวมถึงมี ทักษะความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห (Analytical 

Thinking) ในการแกปญหา และ

ในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูง

ในระดับเดียวกับนักเรียน

ของประเทศที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง

 3.1 รอยละของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีผลงานการศึกษาคนควาดวยตนอง (Independent 

Study) ทางดาน ICT เชน เกมส/หุนยนต/โปรแกรมประยุกต/หนังสือ/Animation 

เปนตน ที่ไดรับการเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือ

ไดรับรางวัลจากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 3.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)



47เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะความสามารถในการศึกษา

เรียนรูดวยตนเอง 

(Independent Study) 

สามารถผลิตผลงานดานตาง ๆ 

ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง

 4.1 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง(Independent Study) ทุกดาน

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับการประเมินจากครูและผูทรงคุณวุฒิวาเปนผลงาน

ที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจําปที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน

จัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 4.1 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 4.2 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน 

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน 

หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 4.3 รอยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษา

ดวยตนเอง (Independent Study) ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการ

ที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการ

ที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 4.2-4.3 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 4.1



48 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 5 รวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก : นักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ 

มีสํานึกในการบริการสังคม 

มีความรับผิดชอบตอ สังคม

และมีจิตสํานึกในการสงเสริม 

พิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน

ในระดับสูง

 5.1 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับการประเมินวามีผลงานอยูในระดับดี 

จากครูและผูทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดใหมี

การแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 5.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 5.2 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/

ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่

การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.3 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/

ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่

การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.4 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

เรื่องของกลุมประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงาน

ภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/

ประกวด/แขงขัน)

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 5.2-5.4 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557เชนเดียวกับ ขอ 5.1



49เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษสูงในระดับเดียวกับนักเรียน

ของประเทศที่มีคุณภาพการ

ศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษาคนควา

หาความรู เพื่อการติดตอสื่อสาร 

เพื่อการนําเสนอผลงาน เพื่อการ

โตแยงใหเหตุผลและเพื่อการเจรจา

ความรวมมือ ทั้งดานการฟง 

การพูด การอานและการเขียน และ

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชาภาษา

ตางประเทศภาษาที่สอง

เพิ่มมากขึ้น 

 2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่มีทักษะความสามารถดานการพูด/เขียน 

ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและ

ผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 2.2 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ 

ในงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงาน

ตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.3 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ 

เปนภาษาอังกฤษ ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือ

เขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการ

สําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.4 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ทักษะความสามารถดานการพูด/เขียนภาษาไทย 

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ 

(โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน)

ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน



50 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

ตัวชี้วัด 2.2-2.7 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 2.1 ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

 เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

 เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ … ปการศึกษา 2557

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 2.5 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ ในงาน

ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.6 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ

เปนภาษาไทย ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่

การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่ สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพร

ผลงานของนักเรียน)

 2.7 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่อานหนังสืออื่นที่ไมใชหนังสือเรียน อยางนอย

ภาคเรียนละ15 เลม (โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมการอานและติดตามประเมินผล)

ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)



51เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐาสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร (Scientific 

Thinking) และมีความคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

รวมถึงมีทักษะความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห (Analytical 

Thinking) ในการแกปญหา และ

ในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูง

ในระดับเดียวกับนักเรียน 

ของประเทศ ที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง

 3.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่มีผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(Independent Study) ทางดาน ICT เชน เกมส/หุนยนต/โปรแกรมประยุกต/หนังสือ/

Animation เปนตน ที่ไดรับการเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน 

หรือไดรับรางวัลจากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 3.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)



52 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะความสามารถ

ในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

(Independent Study) 

สามารถผลิตผลงานดานตาง ๆ 

ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง

 4.1 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน 

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับการประเมินจากครูและผูทรงคุณวุฒิวาเปนผลงาน

ที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจําปที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน

จัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 4.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 4.2 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน 

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน 

หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตางๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 4.3 รอยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษา

ดวยตนเอง (Independent Study) ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการ

ที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นทีการศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการ

ที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 4.2-4.3 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 4.1



53เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 5 รวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก : นักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ 

มีสํานึกในการบริการสังคม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม

และมีจิตสํานึกในการสงเสริม 

พิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน

ในระดับสูง 

 5.1 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับการประเมินวามีผลงานอยูในระดับดี 

จากครูและผูทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน

จัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 5.1 ปการศึกษา 2557

   ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

   ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

   ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 5.2 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/

ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่

การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.3 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมที่นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา 

สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.4 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับเรื่อง

ของกลุมประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวม

แสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/

แขงขัน) 

ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 5.2-5.4 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 5.1



54 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และ

เพื่อการเจรจาความรวมมือ 

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน และนักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชาภาษา

ตางประเทศภาษาที่สอง

เพิ่มมากขึ้น

 2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีทักษะความสามารถดานการพูด/เขียน 

ภาษาอังกฤษ รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและ

ผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

    ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

    เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

    ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

    เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 2.2 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ 

ในงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงาน

ตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.3 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ 

เปน ภาษาอังกฤษ ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขต

พื้นที่การศึกษาหรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการ

สําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.4 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีทักษะความสามารถดานการ พูด/เขียนภาษาไทย 

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ 

(โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน)

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



55เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

ตัวชี้วัด 2.2-2.7 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 2.1 ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

 เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

 เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ … ปการศึกษา 2557

  ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

  ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด

 2.5 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/

แขงขัน หรือไดรับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ ในงาน

ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 2.6 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ

เปนภาษาไทย ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่

การศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น 

(เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเอกสารวิชาการ

สําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

 2.7 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่อานหนังสืออื่นที่ไมใชหนังสือเรียน อยางนอย

ภาคเรียนละ 15 เลม (โรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมการอานและติดตามประเมินผล)

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)



56 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด :

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร (Scientific 

Thinking) และมีความคิด

อยางมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) รวมถึงมีทักษะ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

(Analytical Thinking) ในการ

แกปญหาและในการใช ICT 

เพื่อการเรียนรูสูงในระดับเดียว

กับนักเรียนของประเทศ 

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 3.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาคนควาดวยตนอง (Independent 

Study) ทางดาน ICT เชน เกมส/หุนยนต/โปรแกรมประยุกต/หนังสือ/Animation 

เปนตน ที่ไดรับการเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับ

รางวัลจากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และ

หนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 3.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)



57เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 4 ผลิตงานอยางสรางสรรค : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะความสามารถในการศึกษา

เรียนรู ดวยตนเอง 

(Independent Study) 

สามารถผลิตผลงานดานตาง ๆ 

ดวยตนเองอยางมีคุณภาพสูง

 4.1 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ 

ของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับการประเมินจากครูและผูทรงคุณวุฒิวาเปนผลงาน

ที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจําปที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน

จัดใหมีการแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 4.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 4.2 รอยละของผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ทุกดาน

ทั้งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

ของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน 

หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง 

และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 4.3 รอยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่เขียนขึ้นจากผลงานการศึกษา

ดวยตนเอง (Independent Study) ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการ

ที่จัดทําโดยโรงเรียน หรือ เขตพื้นทีการศึกษา หรือสวนกลาง หรือวารสารทางวิชาการ

ที่จัดทําโดยหนวยงานอื่น (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ 

จัดใหมีเอกสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานของนักเรียน)

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 4.2-4.3 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 4.1



58 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 5 รวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก : นักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

เปนผูที่มีจิตสาธารณะ 

มีสํานึกในการบริการสังคม 

มีความรับผิดชอบตอ สังคม

และมีจิตสํานึกในการสงเสริม 

พิทักษและปกปองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซี่ยน

ในระดับสูง

 5.1 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับการประเมินวามีผลงานอยูในระดับดี 

จากครูและผูทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดใหมี

การแสดงและการประเมินผลงานประจําป)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 5.1 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 5.2 รอยละของผลงานที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 

ที่นักเรียนทําขึ้นดวยความริเริ่มของตนเอง ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/

ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่

การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.3 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม ที่นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือกใหเขารวมแสดง/

ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัล จากงานที่จัดโดยหนวยงานภายนอก (เขตพื้นที่

การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/ประกวด/แขงขัน) 

 5.4 รอยละของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ

เรื่องของกลุมประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่ไดรับเชิญหรือคัดเลือก

ใหเขารวมแสดง/ประกวด/แขงขัน หรือไดรับรางวัลจากงานที่จัดโดยหนวยงาน

ภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา สวนกลาง และหนวยงานตาง ๆ จัดใหมีเวทีการแสดง/

ประกวด/แขงขัน) 

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป�นผู�ดําเนินการเก็บข�อมูผลการดําเนินงานประจําป�การศึกษา 2556 (ต�อ)

ตัวชี้วัด 5.2-5.4 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 5.1



59เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตอนที่ 6  
ตัวชี้วัดที่ประเมิน

จากเครื่องมือกลาง



60 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง

 โครงการจะเปนผูดําเนินการพัฒนาหรือจัดหาเครื่องมือกลางและจัดใหมีการใชเครื่องมือกลางดังกลาว 

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในปการศึกษา 2556 เพื่อใหโรงเรียนใชเปนฐานในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน

และเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา 2557 รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ใชเครื่องมือกลาง

แสดงในตาราง 15 16 และ 17 

 เมื่อโรงเรียนกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานและเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 

แลว จึงสงใหโครงการทราบ และถือเปนขอตกลงสําหรับใชในการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน

มาตรฐานสากลของแตละโรงเรียน 

ตาราง 15 เป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนด�วยเครื่องมือกลาง 
 ป�การศึกษา 2557 

ระดับประถมศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ ที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา 

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ 

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และ

เพื่อการเจรจาความรวมมือ 

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน และนักเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชา

ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง 

เพิ่มมากขึ้น

 2.8 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะ

ความสามารถทั้ง 4 ดาน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ

คะแนนเต็มขึ้นไป (สวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.8 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป



61เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

มีความคิดอยางวิทยาศาสตร 

(Scientific Thinking) และ

มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) รวมถึง

มีทักษะความสามารถในการคิด 

วิเคราะห (Analytical Thinking) 

ในการแกปญหา และในการใช ICT 

เพื่อการ เรียนรูสูงในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 3.2 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนน การทดสอบดานการเขียนและการอาน

ภาษาไทย จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

(เนนวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

ความมีวิจารณญาณ และการวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหตามแนว PISA 

โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

    เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

    ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

    เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 3.2 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

     ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 3.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนการทดสอบดานคณิตศาสตรจากเครื่องมือกลาง 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนว PISA โดยสวนกลาง

จัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 3.4 รอยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนการทดสอบดานวิทยาศาสตรจากเครื่องมือกลาง 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถในการ

แกปญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

โดยสวนกลางจัดใหมี เครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

ตาราง 15 เป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนด�วยเครื่องมือกลาง 
 ป�การศึกษา 2557 (ต�อ) 

ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 3.2



62 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง

ตาราง 16 เป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนด�วยเครื่องมือกลาง 
 ป�การศึกษา 2557

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ ที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล 

และเพื่อการเจรจาความรวมมือ 

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน และนักเรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชาภาษา

ตางประเทศ ภาษาที่สอง

เพิ่มมากขึ้น

 2.8 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะ

ความสามารถทั้ง 4 ดาน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็มขึ้นไป (สวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.8 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป



63เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร 

(Scientific Thinking) และ

มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) รวมถึง

มีทักษะความสามารถในการคิด 

วิเคราะห (Analytical Thinking) 

ในการแกปญหา และในการใช ICT 

เพื่อการเรียนรูสูงในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ

ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 3.2 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานการเขียนและการอานภาษาไทย 

จากเครื่องมือกลาง ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 

(เนนวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและความมี

วิจารณญาน และการวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหตามแนว PISA 

โดยสวนกลางจัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 3.2 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป

 3.3 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานคณิตศาสตรจากเครื่องมือกลาง 

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนว PISA โดยสวนกลาง

จัดใหมีเครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

 3.4 รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดานวิทยาศาสตรจากเครื่องมือกลาง

ตั้งแตรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เนนการวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถในการ

แกปญหาตามแนว PISA และความสามารถในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

โดยสวนกลางจัดใหมี เครื่องมือกลางและดําเนินการทดสอบ)

ตาราง 16 เป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนด�วยเครื่องมือกลาง 
 ป�การศึกษา 2557 (ต�อ) 

ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ใหระบุผลการดําเนินงาน ป 2556 เปาหมาย ป 2557 ผลการดําเนินงาน ป 2557 และเกณฑการให

คะแนนผลการดําเนินงาน ป 2557 เชนเดียวกับ ขอ 3.2



64 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ประเมินจากเครื่องมือกลาง

ตาราง 17 เป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนด�วยเครื่องมือกลาง 
 ป�การศึกษา 2557 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 2 สื่อสารสองภาษา : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะและความสามารถ

ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับ

นักเรียนของประเทศ ที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษา

คนควาหาความรู เพื่อการติดตอ

สื่อสาร เพื่อการนําเสนอผลงาน 

เพื่อการโตแยงใหเหตุผล และ

เพื่อการเจรจาความรวมมือ 

ทั้งดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน และนักเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความสนใจเรียนวิชาภาษา

ตางประเทศ ภาษาที่สอง 

เพิ่มมากขึ้น

 2.8 รอยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่โครงการคัดเลือกเขาสอบ

วัดความสามารถดานภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เชน TOEFL PB, 

TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ

เทียบคะแนน TOELF IBT ไมตํ่ากวา 53 (สุมเลือกนักเรียนไมตํ่ากวารอยละ 3 

ของนักเรียนชั้น ม.6 เขาสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนคาใชจาย) 

   ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 : ไดรอยละ……………

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.9 ปการศึกษา 2557

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………..ขึ้นไป



ตอนที่ 7  
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ 
PISA และ TIMSS



66 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS

 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ซึ่งจะมีการประเมินครั้งตอไปในป พ.ศ. 2558 โครงการเปนผูกําหนด

เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเหลานี้ ดังรายละเอียดในตาราง 18 

 สําหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA ตองรอขอมูลผลการเขารวมโครงการครั้งที่ผานมา ซึ่งจะประกาศในป 

พ.ศ. 2556 จึงจะสามารถกําหนดเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 ได 

 

ตาราง 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ป�การศึกษา 2558 

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร (Scientific 

Thinking) และมีความคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

รวมถึงมีทักษะความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห (Analytical 

thinking) ในการแกปญหา และ 

ในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูง

ในระดับเดียวกับนักเรียนของ

ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

 3.5 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ไดรับการสุมเขาสอบโครงการ PISA ในป พ.ศ. 2558 

มีคะแนนการสอบ ดานการอาน ดานคณิตศาสตร และดานวิทยาศาสตร เฉลี่ยไมตํ่ากวา

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติที่เขารวมโครงการ PISA ในปเดียวกัน 

(โครงการประสานกับ สสวท. ใหโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนอีกกลุมตัวอยางหนึ่ง

ในการสอบ ทํานองเดียวกับ กลุมโรงเรียนสาธิต กลุมโรงเเรียนเอกชน ฯลฯ)

  การอาน

   ผลการเขารวมโครงการครั้งที่ผานมา (ป 2555) : ….(รอการประกาศผลเปนทางการ)

    เปาหมายผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 : ………… 

    ผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 : ได…………….

    เกณฑการใหคะแนนผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวา …………….

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต ……. ถึง …….

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต ………..ขึ้นไป

  คณิตศาสตร

  วิทยาศาสตร

สําหรับผลการเขารวมโครงการครั้งที่ผานมา (ป 2555) เปาหมายผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 ผลการเขารวม

โครงการป พ.ศ. 2558 เกณฑการใหคะแนนผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 ของดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

ใหดําเนินการเชนเดียวกับดานการอาน



67เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS

ตาราง 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ป�การศึกษา 2558 (ต�อ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ขอที่ 3 ลํ้าหนาทางความคิด : 

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(Creative Thinking) มีความคิด

อยางวิทยาศาสตร (Scientific 

Thinking) และมีความคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

รวมถึงมีทักษะความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห (Analytical 

Thinking) ในการแกปญหา และ

ในการใช ICT เพื่อการเรียนรูสูง

ในระดับเดียวกับนักเรียน

ของประเทศที่มีคุณภาพ

การศึกษาสูง

 3.6 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ไดรับการสุมเขาสอบโครงการ TIMSS ในป พ.ศ. 2558 

มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้น ป.4 และ ม.2 

เฉลี่ยไมตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติ ที่เขารวมโครงการ TIMSS 

ในปเดียวกัน (โครงการประสานกับ สสวท. ใหโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนอีก

กลุมตัวอยางหนึ่งในการสอบ ทํานองเดียวกับ กลุมโรงเรียนสาธิต กลุมโรงเเรียน

เอกชน ฯลฯ)

  ป.4 คณิตศาสตร

   ผลการเขารวมโครงการครั้งที่ผานมา (ป 2554) : 458 (เฉลี่ยทั้งประเทศ)

   เปาหมายผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 : 500 (เฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสากล)

   ผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 : ได…………….

   เกณฑการใหคะแนนผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558

    ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวา 460

    ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต 460 ถึง 474

    ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต 475 ถึง 489

    ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต 490 ถึง 499

    ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแต 500 ขึ้นไป

  ม.2 คณิตศาสตร

  ป.4 วิทยาศาสตร

  ม.2 วิทยาศาสตร

สําหรับผลการเขารวมโครงการครั้งที่ผานมา (ป 2554) เปาหมายผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 ผลการเขารวม

โครงการป พ.ศ. 2558 เกณฑการใหคะแนนผลการเขารวมโครงการป พ.ศ. 2558 ของ ม. 2 คณติศาสตร ป.4 วิทยาศาสตร 

และ ม.2 วิทยาศาสตรใหดําเนินการ เชนเดียวกับ ป.4 คณิตศาสตร



68 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS



ตอนที่ 8  
วิธีกําหนดค�าเป�าหมาย

และเกณฑ�การให�คะแนน



70 เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

วิธีกําหนดค�าเป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนน

 การกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงานและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จในการดําเนินงานดานผูเรียน

ของแตละตัวชี้วัด มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ 

 ตัวอยางเชนตัวชี้วัดขอ 2.1 กําหนดวา “รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่สามารถ พูด/เขียน ภาษาอังกฤษ

รูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

 การกําหนดเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

 1. โรงเรียนรวบรวมขอมูลรอยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ของโรงเรียนที่มีความสามารถ พูด/เขียน 

ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิในปการศึกษา 2556

 สมมติวาไดเปนรอยละ 15.50 นําผลรอยละ 15.50 มาเติมในชองผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 ดังนี้

รายการ เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด 2.1  2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่สามารถพูด/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ 

อยูในระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการ

ประเมิน)

   ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 2556 ไดรอยละ…….15.50……

    เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ…………

    ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

    เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ ………………………

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……… ถึง …………..

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……… ถึง …………..

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……… ถึง …………..

     ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………………….ขึ้นไป
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วิธีกําหนดค�าเป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนน

 2. โรงเรียนประชุมปรึกษาหารือกันภายในโรงเรียนและวางแผนรวมกันวา ในปการศึกษา 2557 โรงเรียน

มีเปาหมายที่จะยกระดับรอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่สามารถพูด/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับดี 

โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิขึ้นปนเทาไร

 สมมุติตกลงตั้งเปาหมายเปนรอยละ 17.00 ก็นําคานี้ไปเติมในชองเปาหมายปการศึกษา 2557 ดังนี้ 

รายการ เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด 2.1  2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่สามารถพูด/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูใน

ระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

    ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 2556 ไดรอยละ…….15.50……

    เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ….17.00……..

    ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

    เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ ………………

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……… ถึง ……….

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ……… ถึง ………..

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ………. ถึง ……….

     ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ …………..ขึ้นไป
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วิธีกําหนดค�าเป�าหมายและเกณฑ�การให�คะแนน

รายการ เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน

ตัวชี้วัด 2.1  2.1 รอยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่สามารถพูด/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ อยูใน

ระดับดี โดยการประเมินจากครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน) 

    ผลการดําเนินงาน : ปการศึกษา 2556 ไดรอยละ 15.50

   เปาหมายปการศึกษา 2557 : ตั้งคาเปาหมายรอยละ 17.00

   ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 : ไดรอยละ……………..

   เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดขอ 2.1 ปการศึกษา 2557

     ไดคะแนนระดับ 1 ถาผลการดําเนินงานตํ่ากวารอยละ 15.00

     ไดคะแนนระดับ 2 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 15.00 ถึง 16.99 

     ไดคะแนนระดับ 3 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 17.00 ถึง 18.99

     ไดคะแนนระดับ 4 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 19.00 ถึง 20.99   

  ไดคะแนนระดับ 5 ถาผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 21 ขึ้นไป

 3. เมื่อกําหนดคาเปาหมายปการศึกษา 2557 แลว ขั้นตอไปคือการกําหนดเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จ

ในการดาํเนินงานของตัวชีว้ดันี้ โดยใชคาผลงานป 2556 และเปาหมายปการศกึษา 2557 ทีต่ัง้ไวเปนขอมลูในการกําหนด

เกณฑการใหคะแนน 

 โดยทั่ว ๆ ไปจะใชเกณฑวา ถาผลการดําเนินงานไดเทากับเปาหมายที่ตั้งไวเปนอยางตํ่า จะไดคะแนนระดับ 3 

แตถาไดผลการดําเนินงานไดสูงหรือตํ่ากวากวาเปาหมายที่ตั้งไว ก็จะไดคะแนนสูงขึ้นหรือตํ่าลง 

 ในที่นี้กําหนดวาถาผลการดําเนินงานสูงขึ้นรอยละ 2 จะไดคะแนนเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ถาผลการดําเนินงาน

ไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว จะไดคะแนนลดลง 1 ระดับ และถาผลการดําเนินงานงานไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว มากกวา

รอยละ 2 จะไดคะแนนลดลงอีก 1 ระดับดังตัวอยางในตาราง 

 การกาํหนดวาผลการดําเนินงาน จะตองสงูข้ึนหรอืลดลงรอยละเทาไร จึงจะไดคะแนนเพ่ิมข้ึนหรอืลดลง 1 ระดบั 

ใหเปนดุลยพินิจของแตละโรงเรียน
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ตอนที่ 9  
บทสรุป
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 โดยสรปุตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ในการดําเนนิงานดานผูเรยีนของโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลมทีัง้หมด 30 ขอ 

แบงเปน

   ตัวชี้วัดเปาหมายที่ 1 “เปนเลิศทางวิชาการ”    จํานวน 8 ขอ 

   ตัวชี้วัดเปาหมายที่ 2 “สื่อสารสองภาษา”    จํานวน 9 ขอ 

   ตัวชี้วัดเปาหมายที่ 3 “ลํ้าหนาทางความคิด”    จํานวน 6 ขอ 

   ตัวชี้วัดเปาหมายที่ 4 “ผลิตงานอยางสรางสรรค”   จํานวน 3 ขอ และ

    ตัวชี้วัดเปาหมายที่ 5 “รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก”  จํานวน 4 ขอ

 ตัวชี้วัดทั้ง 30 ขอนี้อาจแบงเปนกลุม ๆ ไดอีกรูปแบบหนึ่งดังนี้ กลุมที่ 1 เปนตัวชี้วัดที่ทุกโรงเรียนมีขอมูล

ผลการดําเนินงาน 3 ป ยอนหลัง ไดแก ปการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 แลว สามารถนําขอมูลผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2552 ถึง 2554 มาเปนฐานในการกําหนดเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2555 ได ตัวชี้วัดในกลุมนี้ไดแกตัวชี้วัดที่ใชผลการสอบ O-NET เปนเกณฑในการประเมิน 

คุณค�าที่สําคัญสุดของการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานด�านผู�เรียนแต�ละตัวชี้วัด
อยู�ที่การนําไปใช� เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

ไม�ใช�เพื่อการเปรียบเทียบว�าโรงเรียนใดดีกว�าโรงเรียนใด

 ทายที่สุด เปาหมายของการศึกษาของเราทุกวันนี้ตองขยายกวางออกไป จะมองเฉพาะภายในประเทศ

ไมเพยีงพอแลว จาํเปนตองสรางเดก็และเยาวชนไทยใหสามารถทาํงานรวมและแขงขันไดกบันานาชาติอยางมปีระสิทธิภาพ 

สิ่งนี้จะชวยทําใหประเทศไทยดํารงอยู  ในเวทีระดับนานาชาติไดอยางรู เทาทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบาเคียงไหล 

ไมถกูเอารดัเอาเปรยีบ ไดรบัประโยชนในสิง่ทีค่วรจะไดรบั คนไทยทกุ ๆ  คนมคีณุภาพชีวิตทีด่ ีสามารถดาํรงชีวิตอยูรวมกนั

อยางสงบ สันติ ถอยทีถอยอาศัย และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนความหวังหนึ่งของอุดมการณนี้

บทสรุป



คณะผู�จัดทํา
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 2. นายอนันต  ระงับทุกข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิ

 5. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 6. ดร.อุดม พรมพันธใจ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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 29. นางสาวสุภาภรณ โรมเริงฤทธิ์ ศึกษานิเทศก สพม. เขต 2

 30. นางสาวศิริจันทร ศรีนวลนัด ศึกษานิเทศก สพป.สมุทรสงคราม

 31. นางกัญญา  วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก สพม. เขต 10 ชวยราชการ สมป.  

 32. นางวิรัตน  ขวัญยืน ศึกษานิเทศก สพม. 1

 33. นายปกาศิต จําปาทอง ศึกษานิเทศก สพม. เขต 1 ชวยราชการ สมป.

 34. นางรวิภัทร เหลาคุม ศึกษานิเทศก สพม. เขต 1 ชวยราชการ สมป.

 35. นางสาวพิชญา คําปน ศึกษานิเทศก สพม. เขต 5

 36. นายธีระพล บัวแกว สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 37. นางสาวขวัญชีวา  วรรณพินทุ  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 38. นางสาวอุษา หลักดี สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 39. นางจารุวรรณ เจียมสายวงศ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 40. นางสาวจิตรปกรณ บุญนะ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 41. นางนวลจันทร  ปกปอง สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 42. วาที่ ร.ต.วรวิทย สุนทรวิทย สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะทํางานยกรางเอกสาร

 1. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิ

 2. นายธีระพันธุ  ธีรานันท ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ สพม. เขต 10 

 3. นายสมชัย  ชวลิตธาดา ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร

 4. นายบุญเลิศ คอนสอาด ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปตลาธิราชรังสฤษดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 5. นายพีระพันธุ  จอมมูล ผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย สพม. เขต 36

 6. นายจิรวัฒน  ขวัญชวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 7. นายสมศักดิ์  ทองเนียม รองผูอํานวยการ สพม. 18

 8. นางสมถวิล  บุญไชย ขาราชการบํานาญโรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19

 9. นางสมจิต มุงกลาง รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารี สพม. เขต 31 วิทยากร
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คณะทํางาน เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 10. นางสาวมุทิตา  แพทยประทุม  รองผูอํานวยการโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม สพม. เขต 17

 11. นางธนนันท คณะรมย ศึกษานิเทศก สพม. เขต 18

 12. นายธเนเศร ชาญเชาว ศึกษานิเทศก สพป.ชุมพร เขต 1

 13. นางทิพยวรรณ  แจมไพบูลย ศึกษานิเทศก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 14. นางสาวขวัญตา  วงศสมุทร ศึกษานิเทศก สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

 15. นางสาวลัสดา กองคํา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25

 16. นายปรีชา จันทรเปลง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ สพม. เขต 10

 17. นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.

 18. นายจักรพงษ พรองพรมราช ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.

 19. นางปราณี  ทวีศิริเวทย ครูโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร

 20. นายไตรรงค  มณีสุธรรม สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 21. นางสาวขวัญชีวา  วรรณพินทุ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 22. นางสาวอุษา  หลักดี สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 23. นางจารุวรรณ  เจียมสายวงศ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 24. นางสาวจิตรปกรณ  บุญนะ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิพากษเอกสาร

 1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. นายอนันต  ระงับทุกข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ดร.เบญจลักษณ  นํ้าฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิ

 5. ดร.อองจิต  เมธยะประภาส ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน

 6. ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 7. ดร.อุดม  พรมพันธใจ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 8. นางสาววีณา  อัครธรรม ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 9. นางพจมาน  พงษไพบูลย ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 10. นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา

 11. ดร.รุงนภา  นุตราวงศ ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหวิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 12. ดร.ฉัตรแกว  เภาวิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 13. นางสาวสุภาพ  โกเฮงสกุล ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 14. นายณรงคศิลป  ธูปพนม ผูทรงคุณวุฒิ รองผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

 15. นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 16. นางสาวอุไรวรรณ  พันธสุจริต นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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คณะทํางาน เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 17. นายสมเกียรติ  เจริญฉิม ผูอํานวยการโรงรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1

 18. นายปญญา  สุขะวณิชย ผูอํานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2

 19. นายพีระพันธุ  ธีรานันท ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณเพชรบุรี สพม. เขต 10

 20. นางสาวไพรวัลย  เหล็งสุดใจ ผูอํานวยการโรงเรียนกุศลวิทยา สมุทรสาคร สพม. เขต 10 

 21. นายสุชาติ  หงษทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรพิทยา สพม. เขต 11

 22. นายศุภณัฐ  เพชรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค สพม. เขต 16

 23. นายมีศิลป  ชินภักดี ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม สพม. เขต 26

 24. นายณรงค  พรหมพัชรพล ผูอํานวยการโรงเรียนวีรวัฒนโยธิน สพม. เขต 33

 25. นายพีระพันธุ  จอมมูล ผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย สพม. เขต 36

 26. ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร

 27. นายบุญเลิศ  คอนสอาด ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษดิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 28. นางสมจิต  มุงกลาง รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารี สพม. เขต 31

 29. นางสาวนพพร  จิตการุณ รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2

 30. นางอุทัยวรรณ  พงศอราม รองผูอํานวยการโรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11

 31. นางสาวจุรีย  กองอินทร รองผูอํานวยการโรงเรียนสันกําแพง เชียงใหม สพม. เขต 34

 32. นายวิโรจน  บุญดี รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1

 33. นางวิรัตน  ขวัญยืน ศึกษานิเทศก สพม. เขต 1

 34. นายปกาศิต  จําปาทอง ศึกษานิเทศก สพม. เขต 1 ชวยราชการ สพป.

 35. นางรวิภัทร  เหลาคุม ศึกษานิเทศก สพม. เขต 1 ชวยราชการ สพป.

 36. นางกัญญา  วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก สพม. เขต 10 ชวยราชการ สพป.

 37. นายธเนศร  ชาญเชาว ศึกษานิเทศก สพป.ชุมพร เขต 1

 38. นางเตือนใจ  วสาเกษม ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพญาไท สพป.กทม.

 39. นางจริยา  แกวแดงเดน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18

 40. นางพรพิมล  กอนภูธร ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สพม. เขต 29

 41. นายภักดี  รัชตวิภาสนันท ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย สพม. เขต 35

 42. นางกรรณิการ  เอกธรรมสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กทม.

 43. นายวราวุฒิ  แทนแกว ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1

 44. นายสุพจน  สีกันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 1

 45. นางวิภาพร  ตาเดอิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1

 46. นางสาวสิริมา  หมอนไหม สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 47. นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 48. นายไตรรงค  มณีสุธรรม สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 49. นางสาวขวัญชีวา  วรรณพินทุ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 50. นางสาวอุษา  หลักดี สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คณะทํางาน เป�าหมายและตัวชี้วัดด�านผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

 51. นางนวลจันทร  ปกปอง สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 52. นางจารุวรรณ  เจียมสายวงศ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 53. นางสาวจิตรปกรณ  บุญนะ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 54. นางสาวนุชรินทร  ออนใจอารย สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพิจารณาเอกสาร

 1. นายอนันต  ระงับทุกข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. ดร.เบญจลักษณ นํ้าฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข ที่ปรึกษาสํานักพัฒนาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา

 5. ดร.รุงนภา  นุตราวงศ ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหวิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณาธิการกิจ

 1. ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิ

 2. นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 3. นางสาวอุษา หลักดี สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. นางจารุวรรณ เจียมสายวงศ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 5. นางสถิรา ปญจมาลา สํานักอํานวยการ

ปกและรูปเลม

     นางสถิรา ปญจมาลา สํานักอํานวยการ
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