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เป้ าหมายและตัวชี้วดั ด้านผู้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สานักบริหารงานการมัธยมศึ กษาตอนปลาย
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิการ
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สารจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ำหนดนโยบำยให้ โ รงเรี ย นมำตรฐำนสำกล
(World-Class Standard School) เป็ น นวั ต กรรมกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ ใช้ เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ในกำรขั บ เคลื่ อ น
กำรพั ฒ นำยกระดั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี คุ ณ ภำพมำตรฐำนเที ย บเท่ ำ กั บ สำกล ผู้ เรี ย นมี ศั ก ยภำพและ
ควำมสำมำรถทัดเทียมกับผู้เรียนนำนำประเทศ
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร คือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก จัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบคุณภำพ โดยมีโรงเรียนเป้ำหมำย 500 โรงเรียนเป็นกลุ่มบุกเบิก ปี 2555 สำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำน ได้ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นเข้ ำร่ ว มโครงกำรรุ่น สองจ ำนวน 232 โรงเรีย น ปี 2559 โรงเรียนผ่ ำนกำร
ประเมินตรวจเยี่ยมและติดตำมระดับ OBECQA จำนวน 63 โรงเรียน และปี 2561 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 808 โรงเรียน เพื่อให้กำรดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อให้
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกลบั งเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมยิ่ งขึ้ น ส ำนั ก คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้กำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียน ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนควำมสำเร็จสุดท้ำย
และเป็นเข็มทิศให้โรงเรียนได้พัฒนำตนเองตำมบริบทและศักยภำพ แบบยั่งยืนได้เป็นอย่ำงดี
สำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลใช้เอกสำร
เป้ ำหมำยและตั ว ชี้ วัด ด้ ำนผู้ เรี ย นโรงเรี ยนมำตรฐำนสำกล ฉบั บ นี้ เป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำ ติ ด ตำมและ
ประเมินผล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย ขอขอบคุณ คณะทำงำนและทุกท่ำนที่ มีส่ วนร่วมในกำรจัดทำเอกสำรให้ สำเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี

(ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำมำใช้เป็ น มำตรกำรเร่งด่วน ในกำรยกระดับ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ ผู้เรียนมีคุณ ภำพเทียบเท่ำ
มำตรฐำนของสำกล ในปัจจุบันโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลได้มีกำรประเมินคุณภำพของนักเรียนด้ำนต่ำงๆ
เทียบกับคุณภำพของนักเรียนในประเทศที่มีกำรจัดกำรศึกษำสูง* 1มีควำมสำมำรถในกำรร่วมมือทำงำน และ
แข่ ง ขั น กั บ นำนำชำติ ได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพรำะสิ่ งเหล่ ำนี้ จ ะท ำให้ ป ระเทศไทยด ำรงอยู่ ในเวที ระดั บ
นำนำชำติ ได้ อ ย่ ำงสง่ำงำม รู้ เท่ ำทั น ได้รั บ ประโยชน์ ในสิ่ งที่ ค วรจะได้รั บ และมี คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสันติ ถ้อยทีถ้อยอำศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้เริ่มดำเนินกำรนำร่องในปีกำรศึกษำ 2553 กับโรงเรียนจำนวน 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 ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนบรรลุคุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่
กำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้ควำมเป็น
สำกลเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับเดียวกับมำตรฐำนของสำกล หรือมำตรฐำนของประเทศที่มีคุณภำพกำรศึกษำสูง
ควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น งำนของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล จะพิ จ ำรณำจำก
คุณภำพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นตำมเป้ำหมำยที่แต่ละโรงเรียนกำหนด และทำควำมตกลงไว้กับโครงกำรเป็นสำคัญ
สำหรับควำมสำเร็จด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรีย นด้วยระบบบริห ำรคุณ ภำพ ถือเป็น ควำมสำเร็จ ในกำรดำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบน
พื้นฐำนควำมเชื่อว่ำ ถ้ำโรงเรียนมีหลักสูตร มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีคุณภำพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
เอกสำรเป้ำหมำยและตัวชี้วัดด้ำนผู้เรียนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในปี 2561 คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงโดยใช้เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2561 และ
ผลกำรวิจัยกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ปี 2560 ที่ผ่ำนมำ เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์
และกำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสภำพโรงเรียนที่เข้ ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีขนำดและบริบทที่ต่ำงกัน
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ประเทศที่มคี ุณภำพกำรศึกษำสูงในที่นี้หมำยถึง ประเทศที่มผี ลกำรเข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS สูงในระดับ 50%

ตัวชี้วัดทั้ง 25 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่คำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมเป็นไปได้ของโรงเรียนในโครงกำรที่จะ
สำมำรถดำเนินกำรวัด และจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรกำหนดค่ำคำดกำรณ์ เป้ำหมำย
ของโรงเรียนและของโครงกำรในปีต่อไป รวมถึงกำรใช้นำเสนอเป็นผลลัพธ์ตำมผลกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง สพฐ. ในหมวด 7 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดดังกล่ำวยังสะท้อนถึง
ระดับควำมสำเร็จของโครงกำรได้อีกด้วย
โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล สำมำรถนำตัวชี้วัดเหล่ำนี้ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยำว โดยให้ปีสุดท้ำยกำหนด
เป็นควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในเอกสำร เพื่อโครงกำรและโรงเรียนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของตนเอง ทั้ ง นี้ โ ครงกำรได้ ยึ ด เป้ ำ หมำยในกำรพั ฒ นำผู้ เรี ย นของโรงเรี ย น
มำตรฐำนสำกล 5 เป้ำหมำย ได้แก่ 1) เป็นเลิศทำงวิชำกำร 2) สื่อสำรสองภำษำ 3) ล้ำหน้ำทำงควำมคิด
4) ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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ตอนที 2
เป้าหมายการพัฒนาผู ้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
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เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทั้งหมด 5 เป้ำหมำย
แต่ละเป้ำหมำยมีนิยำมดังนี้
เป้ า หมายข้ อ 1 เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ : หมำยถึ ง นั ก เรีย นโรงเรีย นมำตรฐำนสำกล มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง
เป้าหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทักษะ ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษสูง เพื่อ กำรศึก ษำค้น คว้ำ หำควำมรู้ กำรติด ต่อ สื่อ สำร กำรนำเสนอผลงำน กำรโต้แ ย้ง
ให้เหตุผลและกำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน แล ะมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศที่สองเพิ่มมำกขึ้น
เป้าหมายข้อ 3 ล้าหน้าทางความคิด : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มี ทักษะกำรคิด
อย่ำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking) กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking) และกำรคิ ด ริ เริ่ ม สร้ ำ งสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICT เพื่ อ กำรเรี ยนรู้ ได้ โดย
น้อมนำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ า หมายข้ อ 4 ผลิ ต งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ : หมำยถึ ง นั ก เรี ย นโรงเรีย นมำตรฐำนสำกล มี ทั ก ษะ
ควำมสำมำรถในกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) และสำมำรถสร้ ำ งนวั ต กรรม
ได้ด้วยตนเอง
เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็นผู้ที่ มี
จิตสำธำรณะและมีจิตสำนึกในกำรส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก
ควำมสำเร็จของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล อีกมุมมองหนึ่งพิจำรณำได้จำกผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ประเมินผลนำนำชำติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเข้ำร่วมอยู่ 2 โครงกำร คือ
1. โครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) จัดโดย OECD
2. โครงกำรกำรศึ กษำแนวโน้ มกำรจัดกำรศึกษำด้ำนคณิ ตศำสตร์และวิท ยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ
(TIMSS) จัดโดย IEA
ทั้งโครงกำร PISA จะดำเนินกำรทดสอบคุณภำพทุก ๆ 3 ปี และโครงกำร TIMSS จะดำเนินกำร
ทดสอบคุณภำพทุก ๆ 4 ปี ดังนั้นตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่สำคัญมำกอีก
ประกำรหนึ่งคือ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA หรือ TIMSS มีคะแนนผล
กำรสอบโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร PISA หรือ TIMSS
ในปีเดียวกัน
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ตอนที 3
ตัวชี้ วัดความสาเร็จด้านผู ้เรียน
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็ จด้ำนผู้เรียนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีรำยละเอียดในตำรำง 1-5 เมื่อศึกษำ
ตัวชี้วัดโดยละเอียด จะพบว่ำมีตัวชี้วัดบำงตัวชี้วัดสำมำรถวัด เป้ำหมำยควำมสำเร็จด้ำนผู้เรียน ได้มำกกว่ำ 1
เป้ำหมำย ตัวอย่ำงเช่น
ตัวชี้วัดข้อ 1.5 “คะแนนผลกำรสอบ O-NET ภำษำอังกฤษ” เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำตัวชี้วัดนี้ วัดได้ทั้ง
เป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และ เป้ำหมำยข้อ 2 “สื่อสำรสองภำษำ” แต่น้ำหนักจะอยู่ที่เป้ำหมำย
ข้อ 1 มำกกว่ำ จึงกำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 1.5 เป็นตัวชี้วัดของเป้ำหมำยข้อ 1
ตัวชี้วัดข้อ 3.4 “ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยำศำสตร์จำกเครื่องมือ
กลำง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เน้นกำรวัดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ ปั ญ หำตำมแนว PISA และควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิ บั ติ ก ำรทำง
วิทยำศำสตร์ โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและดำเนินกำรทดสอบ)”
เมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำตัวชี้วัดนี้ วัดได้ทั้ง เป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และเป้ำหมำยข้อ 3“
ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ” แต่น้ำหนักอยู่ที่ เป้ำหมำยข้อ 3 มำกกว่ำ จึงกำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 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”
เมื่อพิจำรณำจะเห็ นว่ำ ตัวชี้วัดนี้ วัดได้ทั้ง เป้ำหมำยข้อ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” และเป้ำหมำยข้อ 4
“ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์” แต่น้ำหนักจะอยู่ที่เป้ำหมำยข้อ 4 มำกกว่ำ จึงกำหนดให้ตัวชี้วัดข้อ 4.1 เป็นตัวชี้วัด
ของเป้ำหมำยข้อ 4
ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกล แต่ ล ะเป้ ำ หมำย
มีรำยละเอียดในตำรำง 1-5 ต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผูเ้ รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตาราง 1 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 1
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 1
เป็นเลิศทางวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุม่
สำระกำรเรียนรู้ทมี่ ีกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

17

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สูง
กว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 หรือ ม.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำต่ ำ งประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
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ตาราง 2 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 2
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัล
สื่อสารสองภาษา
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัด
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลมี
โดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำร
ทักษะทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
แสดง/ประกวด/แข่งขัน)
สูง เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำน
กำรติดต่อสื่อสำร กำรนำเสนอ
เชิงวิชำกำร/บทควำมเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอล
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและกำรเจรจำ
ทำงวิ ช ำกำร ที่ จั ด ท ำโดยโรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงำน (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ
ควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรสำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
กำรอ่ำนและกำรเขียน และมีทักษะ 2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัล
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดย
เพิ่มมำกขึ้น
หน่ ว ยงำนภำยนอก (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ จั ด ให้ มี เ วที
กำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน)
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำน
เชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอล
ทำงวิ ช ำกำร ที่ จั ด ท ำโดยโรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงำน (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรสำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.5 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้ น ป.4-6 และ ม.1-3 ที่ เข้ ำ สอบวั ด ควำมสำมำรถด้ ำ น
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบ
ได้ตำมมำตรฐำนของ CEFR
2.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL
IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆที่มีคะแนนผลกำรทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมำณร้อยละ 3 ของนักเรียน
ชั้น ม.6 เข้ำสอบ โดยโรงเรียนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)
2.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง
มีทักษะกำรสื่อสำรได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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ตาราง 3 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 3
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 3
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
ล้าหน้าทางความคิด
ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น ICT, IoT, M2M (เกม/หุ่ น ยนต์ /
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลมี
โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่ได้ เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/
ทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์
แข่งขัน/ได้รับรำงวัลจำกงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(Scientific Thinking) กำรคิด
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
วิเครำะห์ (Analytical thinking)
3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนการเขียนและ
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
การอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นวัดควำมสำมำรถ
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
ในกำรเขียนที่แสดงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมมีวิจำรณญำน และกำรวัด
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ตำมแนว PISA โดยสพฐ. จัดให้มีเครื่องมือ
และใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดย
กลำงและดำเนินกำรทดสอบ)
น้อมนำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ
3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิตศาสตร์
พอเพียง
จากเครื่ อ งมื อ กลาง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 50 (เน้ น กำรวั ด ควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ตำมแนว PISA โดยสพฐ. จัดให้มี
เครื่องมือกลำงและดำเนินกำรทดสอบ)
3.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์
จากเครื่ อ งมื อ กลาง ตั้ งแต่ ร้ อ ยละ 50 (เน้ น กำรวั ด ทั ก ษะกระบวนกำรทำง
วิท ยำศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำตำมแนว PISA และควำมสำมำรถในกำรทำปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือกลำงและดำเนินกำรทดสอบ)
3.5 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA มีคะแนน
กำรสอบ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร PISA ในปีเดียวกัน
3.6 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมำตรฐำนสำกล ที่ ไ ด้ รั บ กำรสุ่ ม เข้ ำ สอบโครงกำร TIMSS
มีคะแนนกำรผลกำรสอบวิชำคณิ ต ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ชั้น ป.4 และ ม.2
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ำกว่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ประเทศที่ เข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำร TIMSS ในปีเดียวกัน
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ตาราง 4 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 4
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 4
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
มีทักษะควำมสำมำรถในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
Study) และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเอง
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ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)
ด้ำนภำษำไทย คณิ ตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียน
ชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ที่ได้รับกำรประเมินจำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็น
ผลงำนที่มีคุณภำพตั้งแต่ระดับดี่ขึ้นไป จำกกำรแสดงผลงำนประจำปีที่โรงเรียน
จัดขึ้น
4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)
ด้ำนภำษำไทย คณิ ตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียน
ชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ทีไ่ ด้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ
รำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำน
ต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
4.3 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ของ
นักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ที่จัดทำขึ้น ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ที่เป็นผลงำน/นวัตกรรม
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำกกำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์

ตาราง 5 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อ 5
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 5
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
เป็นผู้ทมี่ ีจติ สำธำรณะและมีจติ สำนึก
ในกำรส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก

ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ที่นักเรียนทำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของ
ตนเอง ที่ได้รับกำรประเมินตั้งแต่ระดับดี่ขึ้นไป จำกครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรแสดง
ผลงำนที่ โรงเรีย นจั ด ขึ้ น (โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ำรแสดงและกำรประเมิ น ผลงำน
ประจำปี)
5.2 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ได้ทำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง
ที่ ไ ด้ เ ข้ ำ ร่ ว มหรื อ คั ด เลื อ กร่ ว มแสดง/ประกวด/แข่ ง ขั น หรื อ ได้ รั บ รำงวั ล
จำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวที
กำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน)
5.3 ร้อยละของผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study)
ที่เกี่ยวกับ ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนชั้น
ป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/
แข่ ง ขั น หรื อ ได้ รั บ รำงวั ล จำกหน่ ว ยงำนภำยนอก (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/กำรประกวด/กำรแข่งขัน)

กำรก ำหนดเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนผลส ำเร็จ กำรด ำเนิ น งำนด้ ำนผู้ เรียน มี ห ลั ก กำรกำหนดเป้ ำหมำย
ดำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้ต่ำกว่ำผลกำรดำเนินงำนของปีต่ำสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น
ให้เป็นจำนวนเต็ม)
2. ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรดำเนินงำนของปีต่ำสุดขึ้นไปจนถึงค่ำกลำง
ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1
3. ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่ตั้งไว้ขึ้นไป
4. ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้ตั้งแต่ค่ำกลำงของคะแนนระดับ 3 และระดับ 5 ขึ้นไป
5. ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรดำเนินงำนของปีสูงสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น
ให้เป็นจำนวนเต็ม) ขึ้นไป
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ตอนที่ 4
ตัวชี้ วัดสาหรับการประเมิน
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ตัวชี้วัดที่จะใช้ประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดของเป้าหมายการดาเนินงานข้อที่ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ตัวชี้วัดของเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนข้อ ที่ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร” เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลกำรสอบ
O-NET ซึง่ ทุกโรงเรียนมีข้อมูลผลกำรสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ ที่จะนำมำใช้เป็นฐำนในกำรกำหนด
เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวกับ ผลกำรสอบ O-NET ในปีกำรศึกษำที่จะประเมิน ของแต่ละ
โรงเรียนได้
ตัวอย่าง
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 จะต้องนำ
ตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ ของเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนข้อที่ 1 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเป็นผู้กำหนดเกณฑ์กำร
ให้คะแนน โดยใช้ผลกำรสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงในตำรำง 6-8 เป็นฐำนในกำรพิจำรณำ
ข้อมูลในตำรำง 6 ถึง 8 ได้จำกวิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 ถึง 2560 ของโรงเรียน
ในโครงกำรมำตรฐำนสำกล ที่ได้สุ่มเลือกมำจำนวนหนึ่ง โดยได้วิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวได้ดังนี้
นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีคะแนนผลกำรสอบ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดได้เป็นร้อยละเท่ำไร
สำหรับเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 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
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
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รายการ
ร้อ ยละของนั ก เรีย นของโครงกำรที่ มี ค ะแนนสู งกว่ ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อ ยละของนั ก เรีย นของโครงกำรที่ มี ค ะแนนสู งกว่ ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อ ยละของนั ก เรีย นของโครงกำรที่ มี ค ะแนนสู งกว่ ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อ ยละของนั ก เรีย นของโครงกำรที่ มี ค ะแนนสู งกว่ ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ปีการศึกษา
2558 2559 2560

เฉลี่ย 3
ปี

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

ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
คณิตศาสตร์
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ภาษาไทย

ตาราง 8 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560
วิชา

รายการ

ปีการศึกษา
2558

2559

2560

เฉลี่ย
3 ปี

ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
คณิตศาสตร์
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
สังคมฯ
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนของโครงกำรที่มีคะแนนสูงกว่ำคะแนน
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ภาษาไทย
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กำรกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนผลสำเร็จกำรดำเนินงำนด้ำนผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2561 เป้ำหมำยข้อที่ 1
“เป็นเลิศทำงวิชำกำร” ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5) ใช้ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2558
ถึง 2560 ตำมตำรำง 6 ถึง 8 เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรกำหนดดั งรำยละเอียดในตำรำง 9 ถึง 11 โดยมีหลักกำร
กำหนดเป้ำหมำย ดำเนินงำน และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ใช้ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนเฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 3ปี (มี เศษให้ ปั ด ขึ้ น ให้ เป็ น จ ำนวนเต็ ม ) เป็ น เป้ ำ หมำย
กำรดำเนินงำน
2. ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้ต่ำกว่ำผลกำรดำเนินงำนของปีต่ำสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น
ให้เป็นจำนวนเต็ม)
3. ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรดำเนินงำนของปีต่ำสุดขึ้นไปจนถึงค่ำกลำง
ของคะแนนระดับ 3 และ ระดับ 1
4. ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่ตั้งไว้ขึ้นไป
5. ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้ตั้งแต่ค่ำกลำงของคะแนนระดับ 3 และระดับ 5 ขึ้นไป
6. ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับผลกำรดำเนินงำนของปีสูงสุด (มีเศษให้ปัดขึ้น
ให้เป็นจำนวนเต็ม) ขึ้นไป
7. ในกรณี ที่ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี มีค่ำใกลเคียงกันมำกให้ปรับผลกำรดำเนินงำนที่จะได้
คะแนนระดับ 5 ให้สูงขึ้น ตำมควำมเหมำะสม
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ตาราง 9 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ

27

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 1
เป็นเลิศทางวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนทุกกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ าษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ...............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 9 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
1.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 10 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 10 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผูเ้ รียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ............ ขึ้นไป
1.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่ำ
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 11 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 11 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผูเ้ รียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่ำ
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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ตาราง 11 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ผลสาเร็จการดาเนินงานด้านผู้เรียน ข้อ 1 “เป็นเลิศทางวิชาการ”
ปีการศึกษา 2561 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการ (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 1
1.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีม่ ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
เป็นเลิศทางวิชาการ
พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่ำ
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สำกลมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2558 ได้ร้อยละ...............
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำร
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2559 ได้ร้อยละ...............
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ได้ร้อยละ...............
อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ ...............
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ.............
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ถึง ............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ............ ขึ้นไป
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่
ตอนที 5

ตัวชี้ วัดที่โรงเรียนดาเนินการ
เก็บข้อมูล

35

ตัวอย่าง
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อใช้เป็นฐำนสำหรับกำหนดค่ำเป้ำหมำยและ
เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ 2561 มีรำยละเอียดแสดงในตำรำง 12 13 และ 14
ตั ว ชี้ วั ด เหล่ ำนี้ โรงเรี ย นจะเป็ น ผู้ ก ำหนดเป้ ำหมำยในกำรด ำเนิ น งำน และเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนผล
กำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ 2561 ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ 2560
เป็นฐำน
เมื่อกำหนดแล้วจึงส่งให้โครงกำรทรำบ และถือเป็นข้อตกลงสำหรับใช้ในกำรประเมินควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลปีกำรศึกษำ 2561 ของแต่ละโรงเรียน
ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561
ระดับประถมศึกษา
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

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

2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ………..ขึ้นไป
2.2 ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป.4-6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็น
ภาษาอั ง กฤษ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในเอกสำรหรือ สื่ อ ดิ จิ ต อลทำงวิ ชำกำร ที่ จั ด ท ำโดย
โรงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงำน (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรื อ หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ จั ด ให้ มี เอกสำร
วิชำกำรสำหรับเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)

ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ทีไ่ ด้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำไทยรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ที่ มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่ วยงำน (เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหรือ หน่ วยงำนต่ ำงๆ จั ด ให้ มี เอกสำรวิ ชำกำรส ำหรั บ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้ตำม
มำตรฐำนของ CEFR
2.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.5 และ 2.7 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำร
ดำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1
2. ตัวชี้วัด 2.6 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ป.4-6
ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 3
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ทีม่ ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
ล้าหน้าทางความคิด
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรำงวัล จำกงำนที่จัดโดย
สำกลมีทักษะกำรคิดอย่ำง
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/
วิทยำศำสตร์ (Scientific
ประกวด/แข่งขัน)
Thinking) กำรคิดวิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
(Analytical thinking) กำรคิด
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
Thinking) และกำรคิดริเริม่
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
เรียนรูไ้ ด้ โดยน้อมนำแนวทำง
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
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ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 4
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรศึกษำค้นคว้ำตนเอง
(Independent Study) และ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
4.1 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุข
ศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนชั้น ป.4-6 ม.
1-3 และ ม.4-6 ที่ได้รับกำรประเมินจำกครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณ ภำพ
ในระดับดี จำกงำนแสดงผลงำนประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
4.2 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุข
ศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียนชั้น ป.4-6 ที่ได้
เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับ
ต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
4.3 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำด้ วยตนเอง (Independent Study) ของนั ก เรีย น
ชั้น ป.4-6 ที่จัดทำขึ้น ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนชั้น ป.4-6 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำก
กำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1
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ตาราง 12 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 5
5.1 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรม
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
บำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่นักเรียนทำขึ้นด้วยควำมริเริม่ ของตนเอง ที่ได้รับกำรประเมิน
สำกล เป็นผู้ทมี่ ีจติ สำธำรณะและ
ในระดับดีจำกครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรแสดงผลงำนที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มี
มีจิตสำนึกในกำรส่งเสริม พิทักษ์
กำรแสดงและกำรประเมินผลงำนประจำปี)
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
มีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
5.2 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
ชั้น ป.4-6 ได้ทำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ ได้เข้ำร่วมหรือคั ดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้น ที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
5.3 ร้อ ยละของผลงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ำด้ วยตนเอง (Independent Study) ที่ เกี่ ย วกั บ
ประเทศสมำชิ ก อำเซี ยนและประเทศอื่น ที่ นั ก เรีย นสนใจ นั ก เรีย นชั้ น ป.4-6 ที่ ได้
เข้ ำ ร่ ว มหรื อ รั บ คั ด เลื อ กให้ เข้ ำ ร่ ว มแสดง/ประกวด/แข่ งขั น หรื อ ได้ รั บ รำงวั ล จำก
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้น ที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/
แข่งขัน)

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1
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ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

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

2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
2.2 ร้อยละของนั กเรียนชั้น ม.1-3 ที่ มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดทำโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรสำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับ ด้านการฟั ง/พู ด/
อ่า น/เขี ยน ภาษาไทยรูป แบบต่ างๆ ในงำนที่ จั ด โดยหน่ วยงำนภำยนอก (เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.4 ร้อยละของนั กเรียนชั้น ม.1-3 ที่ มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่ วยงำน (เขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำหรือ หน่ วยงำนต่ ำงๆ จัด ให้ มี เอกสำรวิชำกำรส ำหรั บ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้ตำม
มำตรฐำนของ CEFR
2.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.5 และ 2.7 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำร
ดำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1
2. ตัวชี้วัด 2.6 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ม.1-3
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ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 3
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ทีม่ ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
ล้าหน้าทางความคิด
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น)
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรำงวัล จำกงำนที่จัดโดยหน่วยงำน
สำกลมีทักษะกำรคิดอย่ำง
ภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/ประกวด/
วิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking)
แข่งขัน)
กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
thinking) กำรคิดอย่ำงมี
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
วิจำรณญำณ (Critical Thinking)
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
และกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
(Creative Thinking) แก้ปัญหำและ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดย
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
น้อมนำแนวทำงปรัชญำของ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
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ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 4
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรศึกษำค้นคว้ำตนเอง
(Independent Study) และ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
4.1 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น
ภำษำไทย คณิ ต ศำสตร์ วิ ท ยำศำสตร์ สั งคมศึ ก ษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม ศิ ล ปะ
สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.1-3
ที่ได้รับกำรประเมินจำกครู และผู้ทรงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณภำพในระดับดี จำก
งำนแสดงผลงำนประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
4.2 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study) ด้ำน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ
สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียนชั้น ม.1-3 ทีไ่ ด้
เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกในระดับ
ต่ำงๆ (เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/แข่งขัน)
4.3 ร้อยละของผลงำนจำกกำรศึกษำด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียน
ชั้น ม.1-3 ที่จัดทำขึ้น ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำก
กำรออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1
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ตาราง 13 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 5
5.1 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ประโยชน์ดำ้ นสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ชั้น ม.1-3 ทีน่ ักเรียนทำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ได้รับกำรประเมินในระดับดี
สำกล เป็นผู้ทมี่ ีจติ สำธำรณะและ
จำกครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรแสดงผลงำนที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดง
มีจิตสำนึกในกำรส่งเสริม พิทักษ์
และกำรประเมินผลงำนประจำปี)
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
ทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชวี ิต ศิลปะ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
และสังคมของประเทศต่ำง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ในฐำนะเป็นพลโลก
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
5.2 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
ชั้น ม.1-3 ได้ท ำขึ้น ด้วยควำมริเริ่ม ของตนเอง ที่ ได้เข้ำร่วมหรือ คัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้น ที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
5.3 ร้อ ยละของผลงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ำด้ วยตนเอง (Independent Study) ที่ เกี่ ย วกั บ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วม
หรือรับคัด เลื อกให้เข้ำร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ ได้รับรำงวัลจำกหน่ วยงำน
ภำยนอก (เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 2
สื่อสารสองภาษา
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกล มีทักษะ ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ
สื่อสำร กำรนำเสนอผลงำน
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ที่สองเพิ่มมำกขึ้น
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ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดทำโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงำน (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเอกสำรวิชำกำรสำหรับ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับ ด้านการฟั ง/พูด/
อ่ าน/เขี ย น ภาษาไทยรูป แบบต่ า งๆ ในงำนที่ จั ด โดยหน่ ว ยงำนภำยนอก (เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ที่มีผลงำนกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร/บทควำมเป็ น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสื่อดิจิตอลทำงวิชำกำร ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่ วยงำน (เขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำหรือ หน่ วยงำนต่ ำงๆ จัด ให้ มี เอกสำรวิชำกำรส ำหรั บ
เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน)
2.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัด
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB, TOEFL
CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรื อ อื่ น ๆที่ มี ค ะแนนผลกำรทดสอบเที ย บคะแนน
TOELF IBT ไม่ ต่ ำกว่ำ ร้อ ยละ 50 (โรงเรี ยนสุ่ ม เลื อ กนั ก เรีย นประมำณร้ อยละ 3 ของ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ำสอบโดยโรงเรียนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)
2.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนภำษำต่ำงประเทศภำษำที่สอง มีทักษะกำรสื่อสำรได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของภำษำนั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัด 2.2 -2.4 และ 2.6-2.7 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2559-2560 เป้ำหมำยปี 2561
ผลกำรดำเนินงำนปี 2561 และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 2.1
2. ตัวชีว้ ัด 2.5 ไม่มีกำรวัดในระดับชั้น ม.4-6
ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมายข้อ 3
ล้าหน้าทางความคิด
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกลมีทักษะกำรคิดอย่ำง
วิทยำศำสตร์ (Scientific
Thinking) กำรคิดวิเครำะห์
(Analytical thinking)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking) และกำรคิด
ริเริม่ สร้ำงสรรค์ (Creative
Thinking) แก้ปัญหำและใช้ ICT
เพื่อกำรเรียนรู้ได้ โดยน้อมนำ
แนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-6 ทีม่ ีผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent
Study) ด้ำน ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/
แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้ำร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรำงวัล จำกงำนที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/
ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 4
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกล มีทักษะควำมสำมำรถใน
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
(Independent Study) และ
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
4.1 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.4-6 ที่ได้รับกำร
ประเมินจำกครูและผูท้ รงคุณวุฒิว่ำเป็นผลงำนที่มีคุณภำพในระดับดี จำกงำนแสดงผลงำน
ประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนตำ่ กว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
4.2 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ด้ ำ น
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำ
และพลศึกษำ กำรงำนอำชีพ และภำษำต่ำงประเทศ ที่นักเรียนชั้น ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วม
หรือ แสดง/ประกวด/แข่งขั น หรือได้รับ รำงวัล จำกหน่ วยงำนภำยนอกในระดั บ ต่ำงๆ
(เขตพื้นกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
4.3 ร้ อ ยละของผลงำนจำกกำรศึ ก ษำด้ ว ยตนเอง (Independent Study) ของนั ก เรี ย น
ชั้น ม.4-6 ที่จัดทำขึ้น ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อดิจิตอลอย่ำงน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงำนนักเรียนชั้น ม.4-6 ที่เป็นนวัตกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ได้จำกกำร
ออกแบบ กำรประดิษฐ์และสร้ำงสรรค์

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 4.2-4.4 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 4.1
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ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 5
5.1 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ประโยชน์ดำ้ นสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ชั้น ม.4-6 ที่นักเรียนทำขึ้นด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ได้รับกำรประเมินในระดับดี
สำกล เป็นผู้ทมี่ ีจติ สำธำรณะและ
จำกครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกำรแสดงผลงำนที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีกำรแสดง
มีจิตสำนึกในกำรส่งเสริม พิทักษ์
และกำรประเมินผลงำนประจำปี)
และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ………..
มีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิต
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561: ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ …………….…..
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ ……………………...
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ต่ำง ๆ ในฐำนะเป็นพลโลก
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ………..
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ถึง ………..
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนได้ตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
5.2 ร้อยละของจำนวนผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
ชั้น ม.4-6 ได้ท ำขึ้ น ด้วยควำมริเริ่มของตนเอง ที่ ได้เข้ ำร่วมหรือ คัด เลือ กร่ว มแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้ น ที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)
5.3 ร้อ ยละของผลงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ำด้ วยตนเอง (Independent Study) ที่ เกี่ ย วกั บ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ นักเรียนชั้น ม.4-6 ที่ได้เข้ำร่วม
หรื อรับ คั ด เลื อ กให้ เข้ ำร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ ได้ รับ รำงวั ลจำกหน่ วยงำน
ภำยนอก (เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มีเวทีกำรแสดง/แข่งขัน)

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 5.2-5.3 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 5.1

47

40

48

่
ตอนที 6

ตัวชี้ วัดที่ประเมินจาก
เครื่องมือกลาง

49

โครงกำรจะเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำหรือจัดหำเครื่องมือกลำงและจัดให้มีกำรใช้เครื่องมือกลำงดังกลำว
ประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ของผู้ เรีย นในปี กำรศึกษำ 2560 เพื่ อให้ โรงเรียนใช้เป็ น ฐำนในกำรกำหนดเป้ำหมำย
กำรดำเนิ น งำนและเกณฑ์ กำรให้ คะแนนผลกำรดำเนิ นงำนของโรงเรียนในปี กำรศึกษำ 2561 รำยละเอียด
ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือกลำงแสดงในตำรำง 15 16 และ17
เมื่ อ โรงเรี ย นก ำหนดเป้ ำ หมำยในกำรด ำเนิ น งำนและเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนผลกำรด ำเนิ น งำน
ปีกำรศึกษำ 2561 แล้ว จึงส่งให้โครงกำรทรำบ และถือเป็นข้อตกลงสำหรับใช้ในกำรประเมินควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของแต่ละโรงเรียน
ตาราง 15 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง
ปีการศึกษา 2561
ระดับประถมศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 2
2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถ
สื่อสารสองภาษา
ด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ตำมมำตรฐำนของ CEFR
สำกล มีทักษะ ทั้งภำษำไทยและ
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ.................
สื่อสำร กำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ ................
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
กำรเขียน และมีทักษะ
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
ที่สองเพิ่มมำกขึ้น
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ตาราง 15 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง
ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 3
3.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้ น ป.6 ที่ มี ค ะแนนกำรทดสอบด้ ำ นการเขี ย นและการอ่ า น
ล้าหน้าทางความคิด
ภาษาไทยจากเครื่องมื อกลาง ตั้ งแต่ร้อยละ 50 (เน้ น วัด ควำมสำมำรถในกำรเขีย น
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ที่แสดงควำมคิด ริ เริ่มสร้ำงสรรค์ และควำมมี วิจำรณญำน และกำรวัดควำมสำมำรถ
สำกล มีทักษะกำรคิดอย่ำง
ในกำรอ่ ำ นเชิ งวิ เครำะห์ ต ำมแนว PISA โดยส่ ว นกลำงจั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ กลำงและ
วิทยำศำสตร์ (Scientific
ดำเนินกำรทดสอบ)
Thinking) กำรคิดวิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
(Analytical thinking) กำรคิด
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ.................
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วดั สาหรับปีการศึกษา 2561
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ…………….
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….
เรียนรู้ได้ โดยน้อมนำแนวทำง
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิ ตศาสตร์จากเครื่องมื อ
กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์ตำมแนว PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มี เครื่องมือกลำงและดำเนินกำร
ทดสอบ)
3.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือ
กลาง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 50 (เน้ น กำรวั ด ทั ก ษะกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนว PISA และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำปฏิ บั ติ ก ำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ โดยส่ ว นกลำงจั ด ให้ มี
เครื่องมือกลำงและดำเนินกำรทดสอบ)

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2562 เช่นเดียวกับข้อ 3.2
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ตาราง 16 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง
ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น
เป้าหมาย
เป้าหมายข้อ 2
สื่อสารสองภาษา
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
สำกลมีทักษะ ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ
สื่อสำร กำรนำเสนอผลงำน
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน และมีทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ที่สองเพิ่มมำกขึ้น
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ตัวชี้วัด
2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลกำรทดสอบได้
ตำมมำตรฐำนของ CEFR
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ ................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป

ตาราง 16 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง
ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 3
3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ทีม่ ีคะแนนกำรทดสอบด้ำนการเขียนและการอ่าน
ล้าหน้าทางความคิด
ภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นวัดควำมสำมำรถในกำรเขียน
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ที่แสดงควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์และควำมมีวิจำรณญำน และกำรวัดควำมสำมำรถ
มีทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์
ในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ตำมแนว PISA โดยส่วนกลำงจัดให้มเี ครื่องมือกลำงและ
(Scientific Thinking) กำรคิด
ดำเนินกำรทดสอบ)
วิเครำะห์ (Analytical thinking)
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ.................
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ…………….
ได้ โดยน้อมนำแนวทำงปรัชญำของ
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ร้อยละ……. ถึง …….
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ร้อยละ……. ถึง …….
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ……. ถึง …….
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ………..ขึ้นไป
3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มี คะแนนกำรทดสอบด้ำนคณิ ตศาสตร์จากเครื่องมือ
กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 (เน้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิ ต ศำสตร์ ต ำมแนว PISA โดยส่ ว นกลำงจั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ กลำงและด ำเนิ น
กำรทดสอบ)
3.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มี คะแนนกำรทดสอบด้ำนวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือ
กลาง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 50 (เน้ น กำรวั ด ทั ก ษะกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำตำมแนว PISA และ
ควำมสำมำรถในกำรทำปฏิบั ติกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยส่วนกลำงจัดให้มีเครื่องมือ
กลำงและดำเนินกำรทดสอบ)

หมายเหตุ ตัวชี้วัด 3.3-3.4 ให้ระบุผลกำรดำเนินงำนปี 2560 เป้ำหมำยปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนปี 2561
และเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนปี 2561 เช่นเดียวกับข้อ 3.2
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ตาราง 17 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยเครื่องมือกลาง
ปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 2
2.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่โครงกำรคัดเลือกเข้ำสอบวัด
สื่อสารสองภาษา
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบมำตรฐำน เช่น TOEFL PB, TOEFL
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆที่มีคะแนนผลกำรทดสอบเทียบคะแนน
สำกล มีทักษะ ทั้งภำษำไทยและ
TOELF IBT ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมำณร้อยละ 3 ของ
ภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ำสอบโดยโรงเรียนหรือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย)
ค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อ
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ...............
สื่อสำร กำรนำเสนอผลงำน
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและ
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้รอ้ ยละ.................
กำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2561
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ ................
กำรเขียน และมีทักษะกำร
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่สอง
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
เพิ่มมำกขึ้น
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ....... ถึง .......
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ...........ขึ้นไป
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่
ตอนที 7

ตัวชี้ วัดที่เกี่ยวกับ PISA
และ TIMSS

55

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ซึ่งจะมีกำรประเมินครั้งต่อไปโครงกำรเป็นผู้กำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์
กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดเหล่ำนี้เอง ดังรำยละเอียดในตำรำง 18
สำหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA ต้องรอข้อมูลผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะประกำศในปี พ.ศ.
2561 จึงจะสำมรำรถกำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนในปี พ.ศ. 2558 ได้

ตารางที่ 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ปีการศึกษา 2561
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 3
3.5 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร PISA มีคะแนน
ล้าหน้าทางความคิด
กำรสอบ ด้านการอ่าน, ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ไม่ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร PISA ในปีเดียวกัน
สำกลมีทักษะกำรคิดอย่ำง
การอ่าน
วิทยำศำสตร์ (Scientific
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2558 : .........
Thinking) กำรคิดวิเครำะห์
เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. 2561 ............
(Analytical thinking) กำรคิด
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. 2561 ได้................
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. .........
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ ................
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ ....... ถึง .......
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพื่อกำร
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ ....... ถึง .......
เรียนรู้ได้ โดยน้อมนำแนวทำง
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ ....... ถึง .......
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตัง้ แต่ ...........ขึน้ ไป
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ สำหรับผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี 2558) เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561 เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี 2561
ของด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ให้ดำเนินกำรเช่นเดียวกับด้ำนกำรอ่ำน
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ตารางที่ 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ PISA และ TIMSS ปีการศึกษา 2561
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมายข้อ 3
3.6 นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรสุ่มเข้ำสอบโครงกำร TIMSS มีคะแนน
ล้าหน้าทางความคิด
กำรผลกำรสอบวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ชั้น ป.4 และ ม.2 มีคะแนนเฉลี่ย
นักเรียนโรงเรียนมำตรฐำน
ไม่ต่ำกว่ำคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนระดับประเทศเข้ำร่วมโครงกำร TIMSS ในปีเดียวกัน
สำกลมีทักษะกำรคิดอย่ำง
ป.4 คณิตศาสตร์
วิทยำศำสตร์ (Scientific
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผำนมำ (ป ..........) : ......... (เฉลีย่ ทั้งประเทศ)
Thinking) กำรคิดวิเครำะห์
เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. .........: .........
(Analytical thinking) กำรคิด
(เฉพำะโรงเรียนมำตรฐำนสำกล)
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี พ.ศ. .........: ได้…………….
Thinking) และกำรคิดริเริ่ม
เกณฑ์การให้คะแนนผลการเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. .........
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำ .........
แก้ปัญหำและใช้ ICT เพือ่ กำร
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง .........
เรียนรู้ได้ โดยน้อมนำแนวทำง
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง .........
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ .........ถึง .........
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ .........ขึ้นไป
ม.2 คณิตศาสตร์
ป.4 วิทยาศาสตร์
ม.2 วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ สำหรับผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งที่ผ่ำนมำ (ปี ………..) เป้ำหมำยผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี ……….
ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี ………. เกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรปี………. ของ ม.2
คณิตศำสตร์ ป.4 วิทยำศำสตร์และ ม.2 วิทยำศำสตร์ให้ดำเนินกำรเช่นเดียวกับ ป.4 คณิตศำสตร์
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่
ตอนที 8
วิธีกาหนดค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์การให้คะแนน
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กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนและเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน
ด้ำนผู้เรียนของแต่ละตัวชี้วัด มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำรดังนี้
ตัวอย่าง
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่ต้องกำรเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 ตัวชี้วัดข้อ
2.1 กำหนดว่ำ “ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/เขียน
ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มี
เวทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)”
กำรกำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนของตัวชี้วัดนี้มีขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. โรงเรียนรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่มีควำมสำมำรถฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบตำง ๆ อยูในระดับดี โดยกำรประเมินจำกครูผู สอนและผูทรงคุณวุฒิในปีกำรศึกษำ
2560 สมมุติว่ำได้เป็นร้อยละ 15.50 นำผลร้อยละ 15.50 มำเติมในช่องผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2560
ดังนี้
รายการ
ตัวชี้วัด 2.1
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)”
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ.......15.50......
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ............
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 : ได้ร้อยละ.................
เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ ...........................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..............
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......................ขึ้นไป

2. โรงเรียนประชุมปรึกษำหำรือกันภำยในโรงเรียนและวำงแผนร่วมกันว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนมีเป้ำหมำยที่จะยกระดับร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่มีทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ อยู่ในระดับดี
สมมุติตกลงตั้งเป้ำหมำยเป็นร้อยละ 17.00 ก็นำค่ำนี้ไปเติมในช่องเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้
รายการ
ตัวชี้วัด 2.1

เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560ได้ร้อยละ…….15.50……
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ….17.00……..
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 :ได้ร้อยละ……………..
เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำร้อยละ ..................
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ..........
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ......... ถึง ...........
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ .......... ถึง ..........
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ ..............ขึ้นไป

3. เมื่อกำหนดค่ำเป้ ำหมำยปี กำรศึกษำ 2561 แล้ว ขั้นต่อไปคือกำรกำหนดเกณฑ์ กำรให้ คะแนน
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัดนี้ โดยใช้ค่ำผลงำนปี 2560 และเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 ที่ตั้งไว้
เป็นข้อมูลในกำรกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เกณฑ์ว่ำ ถ้ำผลกำรดำเนินงำนได้เท่ำกับเป้ำหมำยทีต่ ั้งไว้เป็นอย่ำงต่ำ จะได้คะแนน
ระดับ 3 แตถ้ำได้ผลกำรดำเนินงำนได้สูงหรือต่ำกว่ำกว่ำเป้ำหมำยทีต่ ั้งไว้ ก็จะได้คะแนนสูงขึ้นหรือต่ำลง
ในที่ นี้ ก ำหนดว่ ำ ถ้ำ ผลกำรด ำเนิ น งำนสู งขึ้ น ร้อ ยละ 2 จะได้ ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น 1 ระดั บ ถ้ ำ ผลกำร
ดำเนิ น งำนได้ต่ำกว่ำเป้ ำหมำยที่ตั้งไว้ จะได้คะแนนลดลง 1 ระดับ และถ้ำผลกำรดำเนินงำนงำนได้ ต่ำ กว่ำ
เป้ำหมำยทีต่ ั้งไว้ มำกกว่ำร้อยละ 2 จะได้คะแนนลดลงอีก 1 ระดับดังตัวอย่ำงในตำรำง
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กำรกำหนดว่ำ ผลกำรดำเนิ น งำนจะต้ องสู งขึ้น หรือ ลดลงร้อ ยละเท่ ำไร จึ งจะได้ คะแนนเพิ่ ม ขึ้น หรือ
ลดลง 1 ระดับให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน
รายการ
ตัวชี้วัด 2.1
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้เข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลเกีย่ วกับด้ำนกำรฟัง/พูด/อ่ำน/
เขียน ภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ ในงำนที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก (เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มเี วทีกำรแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
ผลกำรดำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2560 ได้ร้อยละ 15.50
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561 : ตั้งค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 17.00
ผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2561 :ได้ร้อยละ……………..
เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
ได้คะแนนระดับ 1 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ15.00
ได้คะแนนระดับ 2 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ15.00 ถึง 16.99
ได้คะแนนระดับ 3 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ17.00 ถึง 18.99
ได้คะแนนระดับ 4 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ19.00 ถึง 20.99
ได้คะแนนระดับ 5 ถ้ำผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ21 ขึ้นไป

่
ตอนที 9
บทสรุ ป
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โดยสรุปตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนด้ำนผู้เรียนของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีทั้งหมด
25 ข้อ แบ่งเป็น
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 1 “เป็นเลิศทำงวิชำกำร”จำนวน 5 ข้อ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 2 “สื่อสำรสองภำษำ”จำนวน 7 ข้อ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 3 “ล้ำหนำทำงควำมคิด”จำนวน 6 ข้อ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 4 “ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์”จำนวน 4 ข้อ และ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยที่ 5 “ร่วมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก”จำนวน 3 ข้อ
ตัวชี้วัดทั้ง 25 ข้อนี้อำจแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้อีกรูปแบบหนึ่งดังนี้ กลุม่ ที่ 1 เป็นตัวชี้วัดที่ทุกโรงเรียนมีข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำน 3ปี ย้อนหลัง ได้แก่ ปีกำรศึกษำ 2558, 2559 และ 2560 แล้ว สำมำรถนำข้อมูลผลกำร
ดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2558 ถึง 2560 มำเป็นฐำนในกำรกำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำร
ดำเนิ น งำนปี ก ำรศึ กษำ 2561 ได้ ตั ว ชี้วั ด ในกลุ่ ม นี้ ได้ แก่ ตั ว ชี้ วัด ที่ ใช้ ผ ลกำรสอบ O-NET เป็ น เกณฑ์ ในกำร
ประเมิน

คุณค่าที่สาคัญสุดของการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานด้านผู้เรียนแต่ละตัวชี้วัด
อยู่ที่การนาไปใช้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ไม่ใช่เพื่อการเปรียบเทียบว่าโรงเรียนใดดีกว่าโรงเรียนใด
ท้ำยที่สุด เป้ำหมำยของกำรศึกษำของเรำทุกวันนี้ต้องขยำยกว้ำงออกไป จะมองเฉพำะภำยในประเทศ
ไมเพียงพอแล้ว จำเป็นต้องสรำงเด็กและเยำวชนไทยให้สำมำรถทำงำนร่วมและแข่งขันได้กับนำนำชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สิ่งนี้จะช่วยทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในเวทีระดับนำนำชำติ ได้อย่ำงรู้เท่ำทันสมศักดิ์ศรีเคียงบ่ ำ
เคียงไหล่ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบ ได้รบั ประโยชน์ในสิ่งทีค่ วรจะได้รบั คนไทยทุก ๆ คนมีคณภำพชีวตทีดี สำมำรถ
ดำรงชีวตอยู่รวมกันอย่ำงสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอำศัย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เป็น
ควำมหวังหนึ่งของอุดมกำรณ์นี้
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ที่ปรึกษา
1. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. นำยณรงค์
แผ้วพลสง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. นำงสำวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. นำงสำวนงลักษณ์ เรือนทอง
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
5. ว่ำที่ร้อยตรีไพศำล ประทุมชำติ ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ สพฐ.
6. นำยนคร
ตังคะภิภพ
ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกาหนดกรอบเอกสาร และจัดเตรียมข้อมูล
1. ดร.ปรีดำ
ลำมะนำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ดร.ลิขิต
เพชรผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำงสำวขวัญชีวำ วรรณพินทุ
สำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
4. นำงสำวอุษำ หลักดี
สำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
คณะกรรมการยกร่าง
1. นำยอำนำจ
เดชสุภำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำยชอบ
ธำระมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม. เขต 27
3. นำงสุกัญญำ ไชยคิรินทร์
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม. เขต 27
4. นำงสำวชนิดำ พลแสน
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม. เขต 27
5. นำงสำวพรพินิจ นิจสุข
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย สพม. เขต 27
6. นำยทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์
ครู โรงเรียนเลยพิทยำคม สพม. เขต 19
คณะกรรมการวิพากษ์
1. นำยภักดี
รัชตวิภำสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำงศรินทิพย์ งำมนิล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1
3. นำงสมจิต
มุ่งกลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโครำชพิทยำคม สพม. เขต 31
4. นำงสำวจินตนำ ศรีสำรคำม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2
5. นำยวรำกร
รื่นกมล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย สพม. เขต 3
6. นำงลัดดำ
จิตรมำศ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบ็ญจมะมหำรำช สพม. เขต 29
7. นำงพรทิพย์ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช สพม. เขต 12
8. นำยวัชระ
กำรสมพจน์ ครู โรงเรียนพะเยำพิทยำคม สพม. เขต 36
9. นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์
ศึกษำนิเทศ สพม. เขต 2
10. นำยอธิศ
ไชยคิรินทร์
ศึกษำนิเทศ สพม. เขต 27
11. นำงบุษกร
เชื้อสีดำ
ศึกษำนิเทศ สพม. เขต 36
12. นำงสำวอัจฉริยำ สำรถ้อย
ศึกษำนิเทศ สพม. เขต 37
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