
ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

 
ดี 
 
 
 

พอใช้ 
 

 
 

ปรับปรุง 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการ
ประเมินความสามารถ ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับดีขึ้น 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 

(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ มีผลการ 
ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับดีขึ้นไป 

ดี 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีผล
การประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

  ๒) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ 
ขึ้นไป หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผล
การประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์  
(IS๓) “ผ่าน” 
 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการ
เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ 
(IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือจำนวนนักเรียน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  (IS๓) “ผ่าน”

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
 

 
 
 

 
พอใช้ 

 
 

 
 

 
ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ 
ขึ้นไป หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผล
การประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์  
(IS๓) “ผ่าน” 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ 
ขึ้นไป หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผล
การประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์  
(IS๓) “ผ่าน” 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ 
ขึ้นไป หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผล
การประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์  
(IS๓) “ผ่าน” 

หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๓) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
ดี 

 

 
 

พอใช้ 
 

 

  (๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดี 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ปรับปรุง (๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ๔) มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
ดี 

 

 
 

พอใช้ 
 

 
 

ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียน
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ระดับเกรด ๓  
ขึ้นไป 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป   
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียน
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ระดับเกรด ๓  
ขึ้นไป   
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียน
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ระดับเกรด ๓  
ขึ้นไป 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการ
เรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ระดับ
เกรด ๓ ขึ้นไป หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในรายวิชาที่
สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” 
 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในรายวิชาที่
สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน”  

ดี 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ใน
รายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียน
วิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ 
และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

 
 

ปรับปรุง 

(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ในรายวิชาที่
สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” 
 
 

(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในรายวิชาที่
สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” 
 
 

(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ในรายวิชาที่
สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” 

๖) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพร้อมรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความพร้อมรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติต่องานอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดี  
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีความ
พร้อมรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

 
 

 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
 

 
 
 
 

พอใช้ 
 

 
 
 

ปรับปรุง 

(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีความพร้อมรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความพร้อมรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ มีความพร้อมรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในรายวิชาที่สอน
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
วิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในรายวิชาที่สอน
มีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
วิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ในรายวิชาที่สอน
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
วิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในรายวิชาที่สอน
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
วิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
 
(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ในรายวิชาที่สอน
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรใน
วิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 

ดี  
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ใน
รายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีขึ้นไป 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

  ๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสร้างความตระหนักและความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการ
ประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด
ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือจำนวนนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 

ดี 
 
 
 
 
 

 

พอใช้ 
 
 
 
 
 

 
 

ปรับปรุง 

 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม สร้างความ  ตระหนักและความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม สร้างความ ตระหนักและความภูมิใจใน
ท้องถิน่และความเป็นไทย 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม สร้างความ  ตระหนักและความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

สร้างความ ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

  ๓) การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับ 
ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการ
ประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 

 
 
 
ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมินการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ ๔) 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินการ
ยอมรับที่จะอยู่  ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ ๔) 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีผลการประเมินการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดี
เยี่ยม (ระดับ ๔) 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดีเยี่ยม 
(ระดับ ๔) 

  ๔) สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา   กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะร่างกายและลักษณะ            
จิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ที่เข้าร่วม

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการ
ประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด
ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือจำนวนนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
การสร้างสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

 
ปรับปรุง 

โครงการเกี่ยวกับการสร้าง สุขภาวะร่างกายและลักษณะ            
จิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 
เทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ  จำนวน
นักเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ที่เข้าร่วมโครงการสร้าง 
สุขภาวะ ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีผลการประเมินสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 
เทพสถิตวิทยากำหนดในระดับดี เยี่ยม (ระดับ ๔) หรือจำนวน
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการ
สร้างสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ดีเยี่ยม 

 

 
ดี 

 

 

พอใช้ 

 

 
ปรับปรุง 

ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ วิธีการ
ที่หลากหลาย อย่างน้อย ๓ ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ วิธีการ
ที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัดโดยใช้ วิธีการ
ที่หลากหลาย อย่างน้อย ๑ ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนชัดเจน ไม่มีการดำเนินการสร้าง

ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงเรียนชัดเจน ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่
บุคลากรในสังกัดโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
/ ภาคเรียน (ระดับคุณภาพ ดี) 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัด  
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปดำเนินการตามแผนและ
มีผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการชัดเจน 
 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน
โครงการร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ดำเนินการตามแผนและ
มีผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการชัดเจน 
 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน
โครงการร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ดำเนินการตามแผน แต่
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน 

ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ / กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ดำเนินการตามแผนและมี
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการชัดเจน (ระดับคุณภาพ ดี) 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ปรับปรุง ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ยังไม่คลอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/ กิจกรรม โดยจำนวนโครงการต่ำกว่า ๖๐ 
ดำเนินการตามแผนแต่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการยังไม่ชัดเจน 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ดี) 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

 เป็นแบบอย่างดี และเป็นผู้นำ 
 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ 
 สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
เข้ารว่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
 นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้             
ทางวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ระดับคุณภาพ ดี) 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

      ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 
 

ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 
ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 
ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 
ร้อยละ๖๐ ของความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ระดับคุณภาพ ดี) 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 

• เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพ่ีเลี้ยง และหรือเป็นที่ปรึกษาด้าน
หลักสูตร 
• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
• ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการ
ประเมินการใช้ หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำ
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ 
เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 
• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
• ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำ
ผลการประเมินการใช้ หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
• วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือ

ดี  
•ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
•ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและนำผลการประเมินการใช้ 
หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
•ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
•วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไป
จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 
 ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมิน

การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

 วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ 
 
 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไป
จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 

  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 

ดี 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
 

ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท
ใกล้เคียง 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 

ดี 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะ
ชีวิตและทักษะการทำงาน 
จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมี
ความสุข 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 

ปรับปรุง 

การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้าน
การวัดและประเมินผล 
ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการประเมินตามสภาพจริง 

ดี 
ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและ
หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
มีการประเมินตามสภาพจริง 
เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ดี 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 


