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โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ส านกับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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สารจากเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนมำตรฐำนสำกล       
(World-Class Standard School) เป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้เป็นยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อน    
กำรพัฒนำยกระดับกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนเทียบเท่ำกับ สำกล ผู้ เรียนมีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถทัดเทียมกับผู้เรียนนำนำประเทศ 
 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก จัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบคุณภำพ โดยมีโรงเรียนเป้ำหมำย 500 โรงเรียนเป็นกลุ่มบุกเบิก ปี 2555 ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรรุ่นสองจ ำนวน 232 โรงเรียน ปี 2559 โรงเรียนผ่ำนกำร
ประเมินตรวจเยี่ยมและติดตำมระดับ OBECQA จ ำนวน 63 โรงเรียน และปี 2561 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 808 โรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือให้
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส ำนักคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียน ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จสุดท้ำย
และเป็นเข็มทิศให้โรงเรียนได้พัฒนำตนเองตำมบริบทและศักยภำพ แบบยั่งยืนได้เป็นอย่ำงดี 
 ส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขอให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลใช้เอกสำร
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ติดตำมและ
ประเมินผล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย ขอขอบคุณคณะท ำงำนและทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเอกสำรให้ส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงด ี

 
            

 
            (ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร) 

            เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
น ำมำใช้เป็นมำตรกำรเร่งด่วน ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพเทียบเท่ำ
มำตรฐำนของสำกล ในปัจจุบันโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลได้มีกำรประเมินคุณภำพของนักเรียนด้ำนต่ำงๆ 
เทียบกับคุณภำพของนักเรียนในประเทศที่มีกำรจัดกำรศึกษำสูง* 1มีควำมสำมำรถในกำรร่วมมือท ำงำน และ
แข่งขันกับนำนำชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้ประเทศไทยด ำรงอยู่ในเวทีระดับ
นำนำชำติได้อย่ำงสง่ำงำม รู้เท่ำทัน ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับและมีคุณภำพชีวิตที่ดี   สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสันติ ถ้อยทีถ้อยอำศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
   โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้เริ่มด ำเนินกำรน ำร่องในปีกำรศึกษำ 2553 กับโรงเรียนจ ำนวน 500 
โรงเรียน  ทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ด้วยกำรให้โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และพัฒนำวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำของ UNESCO 
ทั้ง 4 ด้ำน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be  
รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA)  มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนบรรลุคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่
ก ำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 และเพ่ิมเติมสำระกำรเรียนรู้ควำมเป็น
สำกลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับเดียวกับมำตรฐำนของสำกล หรือมำตรฐำนของประเทศท่ีมีคุณภำพกำรศึกษำสูง 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล จะพิจำรณำจำก
คุณภำพของผู้เรียนที่เพ่ิมข้ึนตำมเป้ำหมำยที่แต่ละโรงเรียนก ำหนด  และท ำควำมตกลงไว้กับโครงกำรเป็นส ำคัญ
ส ำหรับควำมส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
โรงเรียนด้วยระบบบริหำรคุณภำพ ถือเป็นควำมส ำเร็จ ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบน
พ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ ถ้ำโรงเรียนมีหลักสูตร มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ก็จะช่วยท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพที่ดีข้ึนเป็นล ำดับ 

เอกสำรเป้ำหมำยและตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในปี 2561 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงโดยใช้เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2561  และ
ผลกำรวิจัยกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ปี 2560 ที่ผ่ำนมำ เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ 
และก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสภำพโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีขนำดและบริบทที่ต่ำงกัน 

 
 

                                                 
1

 ประเทศท่ีมคีุณภำพกำรศึกษำสูงในที่น้ีหมำยถึง ประเทศท่ีมผีลกำรเข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS สูงในระดับ 50% 
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ตัวชี้วัดทั้ง 25 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่ค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมเป็นไปได้ของโรงเรียนในโครงกำรที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรวัด และจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดค่ำคำดกำรณ์เป้ำหมำย
ของโรงเรียนและของโครงกำรในปีต่อไป รวมถึงกำรใช้น ำเสนอเป็นผลลัพธ์ตำมผลกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง สพฐ. ในหมวด 7 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดดังกล่ำวยังสะท้อนถึง
ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรได้อีกด้วย   
              โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล สำมำรถน ำตัวชี้วัดเหล่ำนี้ไปก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนและก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยำว โดยให้ปีสุดท้ำยก ำหนด
เป็นควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในเอกสำร เพ่ือโครงกำรและโรงเรียนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตนเอง  ทั้งนี้ โครงกำรได้ยึดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้ เรียนของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 5 เป้ำหมำย ได้แก่ 1) เป็นเลิศทำงวิชำกำร  2) สื่อสำรสองภำษำ 3) ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด  
4) ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก   
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ตอนที่ 2 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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 เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทั้งหมด 5 เป้ำหมำย 
แต่ละเป้ำหมำยมีนิยำมดังนี้ 
 เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีผลสัมฤทธิ์    
ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง  
 เป้าหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา :  หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทักษะ ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษสูง เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อสื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน กำรโต้แย้ง     
ให้เหตุผลและกำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน และมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศที่สองเพ่ิมมำกขึ้น 
 เป้าหมายข้อ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทักษะกำรคิด    
อย่ำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
(Critical Thinking) และกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้ ได้ โดย    
น้อมน ำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม             
ไดด้้วยตนเอง 
 เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็นผู้ที่มี 
จิตสำธำรณะและมีจิตส ำนึกในกำรส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก 
 ควำมส ำเร็จของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล อีกมุมมองหนึ่งพิจำรณำได้จำกผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ประเมินผลนำนำชำติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเข้ำร่วมอยู่  2 โครงกำร คือ 
 1. โครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) จัดโดย OECD  
 2. โครงกำรกำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ 
(TIMSS) จัดโดย IEA  

ทั้งโครงกำร PISA จะด ำเนินกำรทดสอบคุณภำพทุก ๆ 3 ปี และโครงกำร TIMSS จะด ำเนินกำร
ทดสอบคุณภำพทุก ๆ 4 ปี ดังนั้นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ส ำคัญมำกอีก
ประกำรหนึ่งคือ  

 
 

 
 

       นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA หรือ TIMSS มีคะแนนผล
กำรสอบโดยเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS 
ในปีเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านผู้เรียน 
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 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จด้ำนผู้เรียนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีรำยละเอียดในตำรำง 1-5 เมื่อศึกษำ

ตัวชี้วัดโดยละเอียด จะพบว่ำมีตัวชี้วัดบำงตัวชี้วัดสำมำรถวัด เป้ำหมำยควำมส ำเร็จด้ำนผู้เรียน ได้มำกกว่ำ 1 
เป้ำหมำย ตัวอย่ำงเช่น  
 ตัวชี้วัดข้อ 1.5 “คะแนนผลกำรสอบ O-NET ภำษำอังกฤษ”  เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำตัวชี้วัดนี้ วัดได้ทั้ง 
เป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และ เป้ำหมำยข้อ 2  “สื่อสำรสองภำษำ”  แต่น้ ำหนักจะอยู่ที่เป้ำหมำย
ข้อ 1 มำกกว่ำ  จึงก ำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 1.5 เป็นตัวชี้วัดของเป้ำหมำยข้อ 1 
 ตัวชี้วัดข้อ 3.4 “ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6  ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยำศำสตร์จำกเครื่องมือ
กลำง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เน้นกำรวัดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนว PISA และควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและด ำเนินกำรทดสอบ)”   
  เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำตัวชี้วัดนี้ วัดได้ทั้งเป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และเป้ำหมำยข้อ 3“   
ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด” แต่น้ ำหนักอยู่ที่เป้ำหมำยข้อ 3 มำกกว่ำ จึงก ำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 3.4 เป็นตัวชี้วัดของ
เป้ำหมำยข้อ 3    

ตัวชี้วัดข้อ 4.1 “ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนชั้น ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่ได้รับกำรประเมิน
จำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณภำพในระดับดี จำกงำนแสดงผลงำนที่โรงเรียนจัดขึ้น”  
  เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำ ตัวชี้วัดนี้วัดได้ทั้งเป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และเป้ำหมำยข้อ 4 
“ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์” แต่น้ ำหนักจะอยู่ที่เป้ำหมำยข้อ 4 มำกกว่ำ จึงก ำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 4.1 เป็นตัวชี้วัด
ของเป้ำหมำยข้อ 4    
  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้ เรียนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  แต่ละเป้ำหมำย              
มีรำยละเอียดในตำรำง 1-5 ต่อไปนี้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงานด้านผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตาราง 1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 1 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนทุกกลุม่
สำระกำรเรียนรู้ทีม่ีกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน    
(O-NET) สงูขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 

1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6  ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

1.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6  ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

1.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6  ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

1.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ     
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง
กว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

1.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6  ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดั บชำติ ขั้ นพื้ น ฐำน  (O-NET) กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ ภ ำษำต่ ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
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ตาราง 2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 2 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา     
    นักเรียนโรงเรยีนมำตรฐำนสำกลมี
ทักษะทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
สูง เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ 
กำรติดต่อสื่อสำร กำรน ำเสนอ   
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและกำรเจรจำ
ควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด 
กำรอ่ำนและกำรเขียน และมีทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง
เพิ่มมำกขึ้น 
 

2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัด
โดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำร
แสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำน  
เชิงวิชำกำร/บทควำมเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอล
ทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)  

2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มี เวที        
กำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน)   

2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำน  
เชิงวิชำกำร/บทควำมเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอล 
ทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน) 

2.5 ร้อยละของนักเรียนช้ันป.4-6 และ ม.1-3 ที่ เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบ
ได้ตำมมำตรฐำนของ CEFR 

2.6 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ที่โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB,  TOEFL CBT, TOEFL 
IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆที่มีคะแนนผลกำรทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมำณร้อยละ 3 ของนักเรียน
ช้ัน ม.6 เข้ำสอบ โดยโรงเรียนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)   

2.7 ร้อยละของนักเรียนช้ันป.6  ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง   
มีทักษะกำรสื่อสำรได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ตาราง 3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 3 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด     
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลมี
ทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Thinking)  กำรคดิ
วิเครำะห์ (Analytical thinking)  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)  
และใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดย 
น้อมน ำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ

ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกม/หุ่นยนต์ /

โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคช่ัน) ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/

แข่งขัน/ได้รับรำงวัลจำกงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)              

3.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนการเขียนและ

การอ่านภาษาไทยจากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นวัดควำมสำมำรถ 

ในกำรเขียนที่แสดงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมมีวิจำรณญำน และกำรวัด

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ตำมแนว PISA โดยสพฐ. จัดให้มีเครื่องมือ

กลำงและด ำเนินกำรทดสอบ)  

3.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิตศาสตร์

จากเคร่ืองมือกลาง  ตั้ งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำร            

คิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ตำมแนว PISA โดยสพฐ. จัดให้มี

เครื่องมือกลำงและด ำเนินกำรทดสอบ) 

3.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์

จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดทักษะกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำตำมแนว PISA และควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและด ำเนินกำรทดสอบ)  

3.5 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA มีคะแนน

กำรสอบ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร PISA ในปีเดียวกัน  

3.6 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร TIMSS          

มีคะแนนกำรผลกำรสอบวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ช้ัน ป.4 และ ม.2      

มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่ เข้ำร่วม

โครงกำร TIMSS ในปีเดียวกัน  
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ตาราง 4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 4 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 4  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   
มีทักษะควำมสำมำรถในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent 
Study) และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเอง 

4.1 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) 
ด้ำนภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียน
ช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ที่ได้รับกำรประเมินจำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็น
ผลงำนที่มีคุณภำพตั้งแต่ระดับดี่ขึ้นไป จำกกำรแสดงผลงำนประจ ำปีที่โรงเรียน  
จัดขึ้น  

4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)  
ด้ำนภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียน
ช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ทีไ่ด้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ
รำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำน
ต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

4.3 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง (Independent Study) ของ
นักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ที่จัดท ำขึ้น ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง 

4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ที่เป็นผลงำน/นวัตกรรม
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำกกำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์  
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ตาราง 5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนนิงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 5 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 5  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
   นักเรียนโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล 
เป็นผู้ทีม่ีจติสำธำรณะและมีจติส ำนึก
ในกำรส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต
เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ศิลปะ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก 

5.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียนช้ันป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ที่นักเรียนท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของ
ตนเอง ที่ได้รับกำรประเมินตั้งแต่ระดับดี่ขึ้นไป จำกครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรแสดง
ผลงำนที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดงและกำรประเมินผลงำน
ประจ ำปี) 

5.2 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ได้ท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง  

     ที่ ได้ เข้ำร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัล          
จำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นทีก่ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวท ี

     กำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน) 
5.3 ร้อยละของผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)  
     ที่เกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนช้ัน        

ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทกีำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน) 

 
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้เรียน มีหลักกำรก ำหนดเป้ำหมำย  

ด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   1. ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้ต ่ำกว่ำผลกำรด ำเนินงำนของปีต ่ำสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น   

ให้เป็นจ ำนวนเต็ม)  
   2. ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนของปีต ่ำสุดขึ้นไปจนถึงค่ำกลำง 

 ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1 
   3. ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้ขึ้นไป 
   4. ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้ตั้งแต่ค่ำกลำงของคะแนนระดับ 3 และระดับ 5 ขึ้นไป 
   5. ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนของปีสูงสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น   

ให้เป็นจ ำนวนเต็ม) ขึ้นไป 
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ตอนที่ 4 
ตัวช้ีวัดส าหรับการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่จะใช้ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดของเป้าหมายการด าเนินงานข้อที ่1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”   
 ตัวชี้วัดของเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนข้อที่ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลกำรสอบ  
O-NET ซ่ึงทุกโรงเรียนมีข้อมูลผลกำรสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ ที่จะน ำมำใช้เป็นฐำนในกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับผลกำรสอบ O-NET ในปีกำรศึกษำที่จะประเมิน ของแต่ละ
โรงเรียนได้ 

 ตัวอย่าง 
 โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 จะต้องน ำ
ตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ ของเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนข้อที่ 1 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นผู้ก ำหนดเกณฑ์กำร
ให้คะแนน โดยใช้ผลกำรสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงในตำรำง 6-8 เป็นฐำนในกำรพิจำรณำ   
         ข้อมูลในตำรำง 6 ถึง 8 ได้จำกวิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 ถึง 2560 ของโรงเรียน
ในโครงกำรมำตรฐำนสำกล ที่ได้สุ่มเลือกมำจ ำนวนหนึ่ง โดยได้วิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวไดด้ังนี้  

นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีคะแนนผลกำรสอบ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  คิดได้เป็นร้อยละเท่ำไร   
 ส ำหรับเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 ตำมตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ มีรำยละเอียด
แสดงในตำรำง 9 ถึง 18 

ตาราง 6  ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560 

วิชา รายการ 
ปีการศึกษา  เฉลี่ย  3 

ปี 2558 2559 2560 

ภาษาไทย 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

คณิตศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
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 ตาราง 7  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560 

วิชา รายการ ปีการศึกษา เฉลี่ย 3 
ปี 2558 2559 2560 

ภาษาไทย 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

คณิตศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

 

ตาราง 8  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560 

วิชา รายการ ปีการศึกษา เฉลี่ย 
3 ป ี2558 2559 2560 

ภาษาไทย 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

คณิตศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

สังคมฯ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

    

ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
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กำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2561 เป้ำหมำยข้อที่ 1 
“เป็นเลิศทำงวิชำกำร” ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5) ใช้ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2558 
ถึง 2560 ตำมตำรำง 6 ถึง 8 เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดดังรำยละเอียดในตำรำง 9 ถึง 11 โดยมีหลักกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย ด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

   1. ใช้ผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยย้อนหลัง 3ปี (มีเศษให้ปัดขึ้นให้เป็นจ ำนวนเต็ม) เป็นเป้ำหมำย         
กำรด ำเนินงำน 

   2. ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้ต ่ำกว่ำผลกำรด ำเนินงำนของปีต ่ำสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น   
ให้เป็นจ ำนวนเต็ม)  

   3. ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนของปีต ่ำสุดขึ้นไปจนถึงค่ำกลำง 
 ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1 

   4. ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้ขึ้นไป 
   5. ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้ตั้งแต่ค่ำกลำงของคะแนนระดับ 3 และระดับ 5 ขึ้นไป 
   6. ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรด ำเนินงำนของปีสูงสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น   

ให้เป็นจ ำนวนเต็ม) ขึ้นไป 
       7. ในกรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี มีค่ำใกลเคียงกันมำกให้ปรับผลกำรด ำเนินงำนที่จะได้
คะแนนระดับ 5 ให้สูงขึ้น ตำมควำมเหมำะสม 
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ตาราง 9 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนนิงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนทุกกลุม่สำระกำรเรยีนรู้
ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้าษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแตร่้อยละ 
50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 

1.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแตร่้อย
ละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............... 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตาราง 9  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 

1.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ข้ึนไป 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตาราง 10 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”  
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในโครงการ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภาษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 

1.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร์ สงูกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 

      ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนไดต้ั้งแต่รอ้ยละ............ ขึ้นไป  
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ตาราง 10  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผูเ้รียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 

      ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนไดต้ั้งแต่รอ้ยละ............ ขึ้นไป 
1.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น

พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่ำ
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตาราง 11 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภาษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 

1.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตาราง 11  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผูเ้รียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 

1.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่ำ
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตาราง 11 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด ผลส าเร็จการด าเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ” 
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 1  
เป็นเลิศทางวิชาการ   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ที่มีกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ทีม่ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่ำ
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป  
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ............... 
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ............... 

 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ถึง ............ 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ............ ขึ้นไป 
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ตอนที่ 5 
ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนด าเนินการ 

เก็บข้อมูล 
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ตัวอย่าง 
  โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มีรำยละเอียดแสดงในตำรำง 12 13 และ 14 
      ตัวชี้วัดเหล่ำนี้ โรงเรียนจะเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนนผล        
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
เป็นฐำน 
      เมื่อก ำหนดแล้วจึงส่งให้โครงกำรทรำบ และถือเป็นข้อตกลงส ำหรับใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลปีกำรศึกษำ 2561 ของแต่ละโรงเรียน 

ตาราง 12 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับประถมศึกษา    

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา  
  นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน  
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและกำร
เจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน  
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะกำร
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง     
เพิ่มมำกขึ้น 

2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 
       ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
       ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่อ้ยละ………..ถึง ……….. 
       ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่อ้ยละ………..ถึง ……….. 
       ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่อ้ยละ………..ถึง ……….. 
       ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่อ้ยละ………..ขึ้นไป 
2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น

ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำร
วิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)  
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ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ทีไ่ด้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำไทยรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ท่ีจัดท ำโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน) 

2.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถดำ้น
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้ตำม
มำตรฐำนของ CEFR 

2.7 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.5 และ 2.7 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1 
  2. ตัวชี้วัด 2.6 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ป.4-6  

 
 
 
 

ตาราง 12 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด  
  นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะกำรคดิอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริม่
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
เรียนรูไ้ด้ โดยน้อมน ำแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ทีม่ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent 
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/
แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ไดร้ับรำงวัล จำกงำนท่ีจัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จดัใหม้ีเวทีกำรแสดง/
ประกวด/แข่งขัน)              

     ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
     เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
     ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 
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ตาราง 12 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 4  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถ    
ในกำรศึกษำค้นคว้ำตนเอง 
(Independent Study) และ
สำมำรถสรำ้งนวัตกรรมได ้   
ด้วยตนเอง 

4.1 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุข
ศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนช้ัน ป.4-6  ม.
1-3 และ ม.4-6 ที่ได้รับกำรประเมินจำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณภำพ
ในระดับดี จำกงำนแสดงผลงำนประจ ำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น  

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุข
ศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียนช้ัน ป.4-6 ที่ได้
เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับ
ต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

4.3 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียน      
ช้ัน ป.4-6 ที่จัดท ำข้ึน ได้รับกำรตพีิมพ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง 

4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนช้ัน ป.4-6 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำก
กำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์  

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำน       
ปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1 
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ตาราง 12 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 5  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก    
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล เป็นผู้ทีม่ีจติสำธำรณะและ
มีจิตส ำนึกในกำรส่งเสรมิ พิทักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
มีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก 

5.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรม 
     บ ำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม     
     ของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีนักเรียนท ำขึ้นด้วยควำมริเริม่ของตนเอง ท่ีได้รับกำรประเมิน 
     ในระดับดีจำกคร/ูผู้ทรงคุณวฒุิจำกกำรแสดงผลงำนท่ีโรงเรยีนจัดขึ้น (โรงเรยีนจัดให้ม ี
     กำรแสดงและกำรประเมินผลงำนประจ ำปี) 
     ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
     เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
     ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

5.2 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
ช้ัน ป.4-6 ได้ท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ ได้เข้ำร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

5.3 ร้อยละของผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนช้ัน ป.4-6  ที่ได้    
เข้ำร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำก
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/
แข่งขัน)  

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำน         
             ปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1 
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ตาราง 13 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา 
  นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน  
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ     
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะกำร
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง
เพิ่มมำกขึ้น 

2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)  

2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดจิิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียนหรอื
หน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน) 

2.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้ตำม
มำตรฐำนของ CEFR 

2.7 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.5 และ 2.7 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำร  
      ด ำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1 
  2. ตัวชี้วัด 2.6 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ม.1-3 
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ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะกำรคดิอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking)  
กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical 

thinking) กำรคิดอยำ่งมี
วิจำรณญำณ (Critical Thinking) 

และกำรคิดรเิริ่มสรำ้งสรรค์ 
(Creative Thinking) แก้ปัญหำและ
ใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดย 
น้อมน ำแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ทีม่ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent 
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคช่ัน) 
ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรำงวัล จำกงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก (เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรอืหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเีวทีกำรแสดง/ประกวด/
แข่งขัน)              

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 
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ตาราง 13 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 4  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถ   
ในกำรศึกษำค้นคว้ำตนเอง 
(Independent Study) และ
สำมำรถสรำ้งนวัตกรรมได ้   
ด้วยตนเอง 

4.1 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ      
สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนช้ัน ม.1-3   
ที่ได้รับกำรประเมินจำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณภำพในระดับดี จำก
งำนแสดงผลงำนประจ ำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศลิปะ      
สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรยีนช้ัน ม.1-3 ทีไ่ด้
เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดร้ับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับ
ต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเีวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

4.3 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียน       
ช้ัน ม.1-3 ที่จัดท ำข้ึน ได้รับกำรตพีิมพ์และเผยแพรผ่่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง 

4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำก
กำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสรำ้งสรรค์  

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
       และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1 
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ตาราง 13 ตัวช้ีวัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 5  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล เป็นผู้ทีม่ีจติสำธำรณะและ
มีจิตส ำนึกในกำรส่งเสรมิ พิทักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
ทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศต่ำง ๆ   
ในฐำนะเป็นพลโลก 

5.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมบ ำเพญ็
ประโยชน์ดำ้นสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน       
ช้ัน ม.1-3 ทีน่ักเรียนท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ท่ีไดร้ับกำรประเมินในระดับดี 
จำกครู/ผู้ทรงคณุวุฒิจำกกำรแสดงผลงำนท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดง
และกำรประเมินผลงำนประจ ำปี) 

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

5.2 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
ช้ัน ม.1-3 ได้ท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ได้เข้ำร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

5.3 ร้อยละของผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอ่ืนท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วม
หรือรับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำน
ภำยนอก (เขตพื้นทีก่ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)  

หมายเหตุ   ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561   
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1 
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา 
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน   
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ     
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะ        
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ   
ที่สองเพิ่มมำกขึ้น 

2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

      ผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)  

2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   

2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดจิิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดท ำโดยโรงเรียนหรอื
หน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรส ำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน) 

2.6 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัด
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น  TOEFL PB,  TOEFL 
CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆที่มีคะแนนผลกำรทดสอบเทียบคะแนน 
TOELF IBT ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมำณร้อยละ 3 ของ
นักเรียนช้ัน ม.6 เข้ำสอบโดยโรงเรียนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)   

2.7 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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หมายเหตุ   1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.4 และ 2.6-2.7 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561  
     ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1 
     2. ตัวชีว้ัด 2.5 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ม.4-6  

 

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด 
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะกำรคดิอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking)  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
(Critical Thinking) และกำรคิด
ริเริม่สรำ้งสรรค์ (Creative 
Thinking) แก้ปัญหำและใช้ ICT 
เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดยน้อมน ำ
แนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.4-6 ทีม่ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent 
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต/์โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/
แอปพลิเคช่ัน) ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ไดร้ับรำงวัล จำกงำนท่ีจัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จดัใหม้ีเวทีกำรแสดง/
ประกวด/แข่งขัน)              

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

  ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
  ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 4  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถใน
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
(Independent Study) และ
สำมำรถสรำ้งนวัตกรรมได ้   
ด้วยตนเอง 

4.1 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  (Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนช้ัน ม.4-6 ที่ได้รับกำร
ประเมินจำกครูและผูท้รงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนท่ีมีคุณภำพในระดับดี จำกงำนแสดงผลงำน
ประจ ำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น  

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

   ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ……….. 
   ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
   ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
   ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
   ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียนช้ัน ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วม
หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับต่ำงๆ     
(เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

4.3 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง ( Independent Study) ของนักเรียน      
ช้ัน ม.4-6 ที่จัดท ำข้ึน ได้รับกำรตพีิมพ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง 

4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนช้ัน ม.4-6 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำกกำร
ออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์  

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
   และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1 
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 5  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล เป็นผู้ทีม่ีจติสำธำรณะและ
มีจิตส ำนึกในกำรส่งเสรมิ พิทักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
มีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก 

5.1 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมบ ำเพญ็
ประโยชน์ดำ้นสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน       
ช้ัน ม.4-6 ที่นักเรียนท ำข้ึนด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ท่ีไดร้ับกำรประเมินในระดับดี    
จำกครู/ผู้ทรงคณุวุฒิจำกกำรแสดงผลงำนท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดง
และกำรประเมินผลงำนประจ ำปี) 

      ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ……….. 
      เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….….. 
      ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………... 
   เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนต ่ำกว่ำคำ่เป้ำหมำยร้อยละ……….. 
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ถึง ……….. 
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนนิงำนของโรงเรียนได้ตั้งแตร่้อยละ………..ขึ้นไป 

5.2 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน   
ช้ัน ม.4-6 ได้ท ำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ ได้เข้ำร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน) 

5.3 ร้อยละของผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนช้ัน ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วม
หรือรับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำน
ภำยนอก (เขตพื้นทีก่ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)  

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
   และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1 
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ตอนที่ 6 
ตัวช้ีวัดที่ประเมินจาก 

เครื่องมือกลาง 
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โครงกำรจะเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำหรือจัดหำเครื่องมือกลำงและจัดให้มีกำรใช้เครื่องมือกลำงดังกลำว 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำย    
กำรด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2561 รำยละเอียด
ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือกลำงแสดงในตำรำง 15 16 และ17 
  เมื่อโรงเรียนก ำหนดเป้ ำหมำยในกำรด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำน                
ปีกำรศึกษำ 2561 แล้ว จึงส่งให้โครงกำรทรำบ และถือเป็นข้อตกลงส ำหรับใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของแต่ละโรงเรียน 

ตาราง 15 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง 
   ปีการศึกษา 2561  

ระดับประถมศึกษา 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา 
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน  
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ    
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะ         
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ  
ที่สองเพิ่มมำกขึ้น 
 

2.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.4-6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้
ตำมมำตรฐำนของ CEFR 

           ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
           เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
           ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
           เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

               ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ ................ 
               ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป 
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ตาราง 15 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง 

   ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด 
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะกำรคิดอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
เรียนรู้ได้ โดยน้อมน ำแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนการเขียนและการอ่าน
ภาษาไทยจากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นวัดควำมสำมำรถในกำรเขียน     
ที่แสดงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมมีวิจำรณญำน และกำรวัดควำมสำมำรถ     
ในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ตำมแนว  PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและ
ด ำเนินกำรทดสอบ) 

           ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
           เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งคำ่เป้ำหมำยร้อยละ............ 
           ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
           เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

        ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ……………. 
        ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….  
        ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง ……. 
        ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง ……. 

               ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิตศาสตร์จากเคร่ืองมือ

กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ

ทำงคณิตศำสตร์ตำมแนว PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มี   เครื่องมือกลำงและด ำเนินกำร

ทดสอบ) 

3.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือ

กลาง ตั้ งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนว PISA และ

ควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์   โดยส่วนกลำงจัดให้มี       

เครื่องมือกลำงและด ำเนินกำรทดสอบ)  

 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ให้ระบผุลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
   และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เช่นเดียวกับข้อ 3.2 
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ตาราง 16 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง 
   ปีการศึกษา 2561  

ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา   
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรตดิต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน    
กำรโต้แย้งให้เหตผุลและ      
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ  
กำรเขียน และมีทักษะ         
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ   
ที่สองเพิ่มมำกข้ึน 

2.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้
ตำมมำตรฐำนของ CEFR 

           ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
           เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
           ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
           เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

               ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ ................ 
               ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป 
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ตาราง 16 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง 
   ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด 
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
มีทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Thinking)  กำรคดิ
วิเครำะห์ (Analytical thinking) 
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำรเรยีนรู้
ได้ โดยน้อมน ำแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ทีม่ีคะแนนกำรทดสอบดำ้นการเขียนและการอ่าน
ภาษาไทยจากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นวัดควำมสำมำรถในกำรเขียน      
ที่แสดงควำมคดิริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมมีวิจำรณญำน และกำรวดัควำมสำมำรถ      
ในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะหต์ำมแนว PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มเีครื่องมือกลำงและ
ด ำเนินกำรทดสอบ) 

           ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
           เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
           ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
           เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

         ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ……………. 
         ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….  
         ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง ……. 
         ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง ……. 

                ได้คะแนนระดับ 5 ถำ้ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่มี คะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิตศาสตร์จากเคร่ืองมือ

กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ

ทำงคณิตศำสตร์ตำมแนว PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและด ำเนิน       

กำรทดสอบ) 

3.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่มี คะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือ

กลาง ตั้ งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนว PISA และ

ควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือ

กลำงและด ำเนินกำรทดสอบ)  

 
หมายเหตุ  ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ให้ระบผุลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
    และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 3.2 
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ตาราง 17 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง 
   ปีการศึกษา 2561 

ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมายข้อ 2  
สื่อสารสองภาษา  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล มีทักษะ ท้ังภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ 
สื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำน  
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ     
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะกำร
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง
เพิ่มมำกขึ้น 

 

2.6 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัด
ควำมสำมำรถดำ้นภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB,  TOEFL 
CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆที่มีคะแนนผลกำรทดสอบเทียบคะแนน 
TOELF IBT ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมำณร้อยละ 3 ของ
นักเรียนช้ัน ม.6 เข้ำสอบโดยโรงเรยีนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)          

           ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ............... 
           เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
           ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
           เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ส าหรับปีการศึกษา 2561 

               ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ ................ 
               ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง ....... 
               ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป 
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ตอนที่ 7 
ตัวช้ีวัดที่เก่ียวกับ PISA  

และ TIMSS 
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 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ซึ่งจะมีกำรประเมินครั้งต่อไปโครงกำรเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์
กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดเหล่ำนี้เอง ดังรำยละเอียดในตำรำง 18  

ส ำหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA ต้องรอข้อมูลผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะประกำศในปี พ .ศ. 
2561 จึงจะสำมรำรถก ำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนในปี พ.ศ. 2558 ได้  
  

 ตารางท่ี 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะกำรคดิอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
เรียนรู้ได้ โดยน้อมน ำแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ไดร้ับกำรสุ่มเขำ้สอบโครงกำร PISA มีคะแนน      
กำรสอบ ด้านการอ่าน, ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย        
ไม่ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร PISA ในปีเดียวกัน 

การอ่าน 
               ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2558 : .........  
               เป้ำหมำยผลกำรเข้ำรว่มโครงกำรปี พ.ศ. 2561  ............  
               ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ.  2561 ได้................ 

    เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. ......... 
           ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำ ................ 
             ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
             ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
             ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  ....... ถึง ....... 
             ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  ...........ขึน้ไป 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ ส ำหรับผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี 2558) เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561  
  ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561 เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561  
  ของด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับด้ำนกำรอ่ำน 
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ตารางท่ี 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมายข้อ 3  
ล้ าหน้าทางความคิด  
   นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลมีทักษะกำรคดิอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific 
Thinking)  กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical 
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพือ่กำร
เรียนรู้ได้ โดยน้อมน ำแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ไดร้ับกำรสุ่มเขำ้สอบโครงกำร TIMSS มีคะแนน    
กำรผลกำรสอบวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ชั้น ป.4 และ ม.2 มีคะแนนเฉลี่ย     
ไม่ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศเข้ำร่วมโครงกำร TIMSS ในปีเดียวกัน 

    ป.4 คณิตศาสตร์ 
       ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผำนมำ (ป ..........) : ......... (เฉลีย่ทั้งประเทศ) 
       เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. .........: .........  
       (เฉพำะโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล) 
       ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. .........: ได้……………. 
       เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. ......... 

      ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำ ......... 
      ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง ......... 
      ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง ......... 
      ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง ......... 
      ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ .........ขึ้นไป 

    ม.2 คณิตศาสตร์ 
    ป.4 วิทยาศาสตร์ 
    ม.2 วิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ ส ำหรับผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี ………..) เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี ……….  
  ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี ………. เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี………. ของ ม.2  
  คณิตศำสตร์ ป.4 วิทยำศำสตร์และ ม.2 วิทยำศำสตร์ให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับ ป.4 คณิตศำสตร์  
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ตอนที่ 8 
วิธีก าหนดค่าเป้าหมายและ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน     
ด้ำนผู้เรียนของแต่ละตัวชี้วัด มีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรดังนี้                                

ตัวอย่าง 
 โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 ตัวชี้วัดข้อ 
2.1 ก ำหนดว่ำ “ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/เขียน 
ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มี
เวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)” 
 กำรก ำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนของตัวชี้วัดนี้มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่มีควำมสำมำรถฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบตำง ๆ อยูในระดับดี โดยกำรประเมินจำกครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิในปีกำรศึกษำ 
2560 สมมุติว่ำได้เป็นร้อยละ 15.50 น ำผลร้อยละ 15.50 มำเติมในช่องผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2560 
ดังนี้  
 

รายการ เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัด 2.1 2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/

เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเีวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)” 

     ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ.......15.50...... 
     เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............ 
     ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ................. 
     เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561 

         ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ ........................... 
         ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
         ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
         ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .............. 
         ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......................ขึ้นไป 
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2. โรงเรียนประชุมปรึกษำหำรือกันภำยในโรงเรียนและวำงแผนร่วมกันว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนมีเป้ำหมำยที่จะยกระดับร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่มีทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ อยู่ในระดับดี 

 สมมุติตกลงตั้งเป้ำหมำยเป็นร้อยละ 17.00  ก็น ำค่ำนี้ไปเติมในช่องเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้  
รายการ เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัด 2.1 2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเีวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

     ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560ได้ร้อยละ…….15.50…… 
     เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ….17.00…….. 
     ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 :ได้ร้อยละ…………….. 
    เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561  
              ได้คะแนนระดับ 1  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ .................. 
              ได้คะแนนระดับ 2  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง .......... 
              ได้คะแนนระดับ 3  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ........... 
              ได้คะแนนระดับ 4  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ .......... ถึง .......... 
              ได้คะแนนระดับ 5  ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ..............ขึ้นไป 

  
    3. เมื่อก ำหนดค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 แล้ว ขั้นต่อไปคือกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดนี้ โดยใช้ค่ำผลงำนปี 2560 และเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 ที่ตั้งไว้
เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 

  โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เกณฑ์ว่ำ ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยทีต่ั้งไว้เป็นอย่ำงต ่ำ จะได้คะแนน
ระดับ 3 แตถ้ำไดผ้ลกำรด ำเนินงำนไดสู้งหรือต ่ำกว่ำกว่ำเป้ำหมำยทีต่ั้งไว้ ก็จะได้คะแนนสูงขึ้นหรือต ่ำลง 

    ในที่นี้ก ำหนดว่ำถ้ำผลกำรด ำเนินงำนสูงขึ้นร้อยละ 2 จะได้คะแนนเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ ถ้ำผลกำร
ด ำเนินงำนได้ต ่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จะได้คะแนนลดลง 1 ระดับ และถ้ำผลกำรด ำเนินงำนงำนได้ต ่ำกว่ำ
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว้ มำกกว่ำร้อยละ 2 จะได้คะแนนลดลงอีก 1 ระดับดังตัวอย่ำงในตำรำง 
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กำรก ำหนดว่ำผลกำรด ำเนินงำนจะต้องสูงขึ้นหรือลดลงร้อยละเท่ำไร จึงจะได้คะแนนเพ่ิมขึ้นหรือ    
ลดลง 1 ระดับให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน 

รายการ เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัด 2.1 2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/

เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเีวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

     ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ 15.50 
     เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 17.00 
     ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 :ได้ร้อยละ…………….. 
    เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561 

    ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำค่ำเปำ้หมำยร้อยละ15.00 
    ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแตร่้อยละ15.00 ถึง 16.99 
    ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ17.00 ถึง 18.99 
    ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ19.00 ถึง 20.99 
    ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ21 ข้ึนไป 
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 โดยสรุปตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้เรียนของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  มีทั้งหมด 
25 ข้อ แบ่งเป็น 

      ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร”จ ำนวน 5 ข้อ 
      ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 2 “สื่อสำรสองภำษำ”จ ำนวน 7 ข้อ 
      ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 3 “ล ้ำหนำทำงควำมคิด”จ ำนวน 6 ข้อ 
      ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 4 “ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์”จ ำนวน 4 ข้อ และ 
      ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 5 “ร่วมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก”จ ำนวน 3 ข้อ 

      ตัวชี้วัดทั้ง 25 ข้อนี้อำจแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้อีกรูปแบบหนึ่งดังนี้ กลุม่ที่ 1 เป็นตัวชี้วัดที่ทุกโรงเรียนมีข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำน 3ปี ย้อนหลัง ได้แก่ ปีกำรศึกษำ 2558, 2559 และ 2560 แล้ว สำมำรถน ำข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2558 ถึง 2560 มำเป็นฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำร
ด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 ได้ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ได้แก่ตัวชี้วัดที่ใช้ผลกำรสอบ O-NET เป็นเกณฑ์ในกำร
ประเมิน 
 
 
 
 
 

ท้ำยที่สุด เป้ำหมำยของกำรศึกษำของเรำทุกวันนี้ต้องขยำยกว้ำงออกไป จะมองเฉพำะภำยในประเทศ 
ไมเพียงพอแล้ว จ ำเป็นต้องสรำงเด็กและเยำวชนไทยให้สำมำรถท ำงำนร่วมและแข่งขันได้กับนำนำชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สิ่งนี้จะช่วยท ำให้ประเทศไทยด ำรงอยู่ในเวทีระดับนำนำชำติได้อย่ำงรู้เท่ำทันสมศักดิ์ศรีเคียงบ่ำ
เคียงไหล่ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ ได้รบัประโยชน์ในสิ่งทีค่วรจะได้รบั คนไทยทุก ๆ คนมีคณภำพชีวตทีดี สำมำรถ
ด ำรงชีวตอยู่รวมกันอย่ำงสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอำศัย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็น
ควำมหวังหนึ่งของอุดมกำรณ์นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าที่ส าคัญสุดของการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานด้านผู้เรียนแต่ละตัวชี้วัด 
อยู่ที่การน าไปใช้ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

ไม่ใช่เพ่ือการเปรียบเทียบว่าโรงเรียนใดดีกว่าโรงเรียนใด 
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