
ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระดับกลุ่มงาน) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 

ดีเยี่ยม 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้าง
ความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ 
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ ภาคเรียน 
ดี 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้าง
ความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ 
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ ภาคเรียน 
พอใช้ 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้าง
ความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ 
วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ ภาคเรียน 
 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มงานบริหาร
บุคคลชัดเจน ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสาร
แก่บุคลากรในกลุ่มงานโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ ภาคเรียน 
ระดับคุณภาพ ดี 

 

ครูทุกคน            

ในกลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

ปรับปรุง 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ไม่มีการ
ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากร
ในสังกัด โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

 

 

เยี่ยม 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จำนวนโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการชัดเจน 
ดี 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จำนวนโครงการร้อยละ 70 – 79 
ดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการชัดเจน 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลวางแผน
และดำเนินงานพัฒนาบุคคลที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกเป้าหมาย ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จำนวนโครงการร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการชัดเจน ระดับคุณภาพ ดี 

 

ครูทุกคน            

ในกลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จำนวนโครงการร้อยละ 60 – 69 
ดำเนินการตามแผน แต่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการยังไม่ชัดเจน 
ปรับปรุง 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ยังไม่คลอบ
คลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม โดยจำนวน
โครงการต่ำกว่า 60 ดำเนินการตามแผนแต่
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน 

๓.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ วางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนางานบุคคลที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดี 
 
 

ครูทุกคน            

ในกลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
พอใช้ 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปรับปรุง 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ดีเยี่ยม 
 เป็นแบบอย่างดี และเป็นผู้นำ 
 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ 
 สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชน

   ๑. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคลสร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   ๒. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคลสร้างนวัตกรรมที่ได้
จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   ๓. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคลนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง

ครูทุกคน            

ในกลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ดี 
 สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
พอใช้ 
• นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ปรับปรุง 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วิชาชีพ  
ระดับคุณภาพ ดี 

 
 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 75 ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ ดี 

ครูทุกคน            
ในกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
พอใช้ 
ร้อยละ 65 ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
ปรับปรุง 
ร้อยละ 60 ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

   ๑. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล สามารถนำสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
   ๒. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล ประมวลผลการใช้
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
   ๓. ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล เลือกใช้และหรือ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

ครูทุกคน            
ในกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ดี 
 สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
 ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
 
 

เรียนรู้นำไปใช้ในการบริหารจัดการ  
ระดับคุณภาพ ดี 

 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
 ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ปรับปรุง 
 เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
 

 


