
ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชา 
การของผู้เรียน 
  ๑) 
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ 
คิดคำนวณ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมกับระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ในระดับดีข้ึน 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
(1) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ มีผลการ 

ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
กับระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ในระดับดีขึ้นไป 
 
 

ดี 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและ 
เขียนได้เหมาะสมกับระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ในระดับดีข้ึนไป 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

  ๒) 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิด 
เห็น และแก้ปัญหา 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ 
(IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือ  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์  (IS๓) “ผ่าน” 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความ
รู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือ  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์  (IS๓) “ผ่าน” 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความ
รู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือ  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์  (IS๓) “ผ่าน” 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความ
รู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือ  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสรุป 
องค์ความรู้ (IS๑) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป หรือ 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์  (IS๓) 
“ผ่าน”หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

และสาธารณะประโยชน์  (IS๓) “ผ่าน” 
 

๓) 
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

  (๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
 
(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

ด ี
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

คณะครูกลุม่ 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

  ๔) 
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสาร 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
ดี 
 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) 
ระดับเกรด ๓  
ขึ้นไป 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) 

ดี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS๒) ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป 
หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป   
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) 
ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป   
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) 
ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป 

พลศึกษา 
 

  ๕) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
“ผ่าน” 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
“ผ่าน”  
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย

ดี 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน “ผ่าน” 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

ร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
“ผ่าน” 
 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
“ผ่าน” 
 
 
(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ 
และมีผลการเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๕ และมีผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
“ผ่าน” 

๖) มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีความพร้อมรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีความพร้อมรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติต่องานอาชีพ 

ดี  
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีความพร้อมรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติต่องานอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) 
การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถาน
ศึกษากำหนด  

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

(๕) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีข้ึนไป 
(๔) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับ
ดีขึ้นไป 
 
(๓) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีข้ึนไป 
 
(๒) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีข้ึนไป 
 
(๑) จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดีข้ึนไป 
 
 

ด ี  
(๓) จำนวนนักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
ในรายวิชาที่สอนมีผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในวิชาที่สอนในระดับดี
ขึ้นไป 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

  ๒) 
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 

 
พอใช้ 

 
 
 
 
 

 
 
ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด 
ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างความตระหนักและความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับ 
ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ  
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับ 
ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ 
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับ 

ด ี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด 
ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ 
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ  จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๕ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สร้างความ  
ตระหนักและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓) 
การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่
างและหลากหลาย 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 

 
 
 
 
 
ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่  
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 
 

ด ี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

  ๔) 
สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

 
 
 
ปรับปรุง 

จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   
กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะร่างกายและ 
ลักษณะจิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนดในระดับ 
ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้าง 
สุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 
เทพสถิตวิทยา กำหนดในระดับดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือ  
จำนวนนักเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ที่เข้าร่วมโครงการสร้าง 
สุขภาวะ ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน เทพสถิตวิทยากำหนดในระดับ 

ด ี  
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 
เป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนเทพสถิตวิทยากำหนด 
ในระดับดี เยี่ยม (ระดับ ๔) 
หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะ 
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ รายละเอียดตัวชี้วัดระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ดีเยี่ยม (ระดับ ๔) หรือจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะร่างกายและ 
ลักษณะจิตสังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 

 
 
 
 
ปรับปรุง 

ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน 
ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากร 
ในสังกัดโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๓ 
ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน 
ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากร
ในสังกัดโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน 
ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากร
ในสังกัดโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง / ภาคเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน 
ไม่มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่

ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน 
ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่บุคลากรในสังกัด 
โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ ครั้ง / ภาคเรียน 
(ระดับคุณภาพ ดี) 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียน
รู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

บุคลากรในสังกัด  
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไปดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าห
มายของโครงการชัดเจน 
 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี 
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ของโครงการชัดเจน 
 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมา
ยดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ / 
กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ / กิจกรรมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ดำเนินการตามแผนและมีผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ 
ชัดเจน (ระดับคุณภาพ ดี) 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียน
รู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 

ปรับปรุง 

ดำเนินการตามแผน แต่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ของโครงการยังไม่ชัดเจน 
 
ผู้บริหาร วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ยังไม่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดำเนินการจัดทำ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม 
โดยจำนวนโครงการต่ำกว่า ๖๐ 
ดำเนินการตามแผนแต่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการยังไม่ชัดเจน 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาแ
ละทุกกลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาแ
ละทุกกลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ดี) 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียน
รู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ปรับปรุง จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่ม เป้าหมาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

• เป็นแบบอย่างดี และเป็นผู้นำ 
• เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพ 
• สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ใน             
สถานศึกษา 
• สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง           
วิชาชีพ 
• สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมใน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
• นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน 

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
• สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ 
• สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุ 
มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
• นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเ
ข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

• สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
• สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
• นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมช
นการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ระดับคุณภาพ ดี) 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียน
รู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
• นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเ
รียนการสอนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ 

 
• เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
      ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดี 

 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 
 

ร้อยละ ๗๕ ของความพึงพอใจในการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ ๗๐ ของความพึงพอใจในการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ร้อยละ ๖๕ ของความพึงพอใจในการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดกา
รเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
ร้อยละ ๖๐ ของความพึงพอใจในการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดกา
รเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๗๐ 
ของความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังค
มที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

คณะครูกลุ่มสา
ระการเรียนรู้สุ
ขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ 
•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียน
รู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ที่มีบริบทใกล้เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียน
รู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง 
เรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลกา
รเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ระดับคุณภาพ ดี) 
 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียน
รู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียน
รู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียน
รู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระ
บวนการคิดและปฏิบั
ติจริง 
และสามารถนำไปประ
ยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพ่ีเลี้ยง 
และหรือเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร 
● ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
● ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำ 
ผลการประเมินการใช้ หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
● ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ใ
ห้สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกั
บมาตรฐานการ เรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 
● ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
● ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำ 
ผลการประเมินการใช้ 
หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
● ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้ 
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
● วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ 
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 

ด ี 
● ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร 
● ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง 
เป็นระบบและนำผลการประเมินการใช้ 
หลักสูตรมาปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
● ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและ 
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่นและสามารถ 
นำไปปฏิบัติได้จริง 
● วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียน
รู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมิน 
การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้ 

สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

• วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ 
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
 
• มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
• ร่วมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้ 

สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ 
และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
และหรือผลการเรียนรู้ 

๓.๒ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

•เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ 
•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้
เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 

ด ี
•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน 
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
 

 

•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•สามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้
เคียง 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะ 
สมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•ประมวลผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะ 
สมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะ 
สมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

•เลือกใช้และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัด
การเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อ
หาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการ 
เรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

 
๓.๓ 
มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 
 
 

•เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ 
•อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิป- 
ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
•ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ 
ทักษการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
•การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 
•เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตา
มศักยภาพ 
•อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิป- 
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
•ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ 
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
•การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 
 
•อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิป-
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
•ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ 
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
•การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 

ด ี
•เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนา 
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
•อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝัง 
ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
•ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะ 
ชีวิตและทักษะการทำงานจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
•การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมี
ความสุข 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

ปรับปรุง •อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิป-
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
•ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและ 
ทักษะการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
•การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข 

๓.๔ 
ตรวจสอบและประ 
เมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบและนำผลมา   
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

•เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้าน
การวัดและประเมินผล 
•ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
•มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
•มีการประเมินตามสภาพจริง 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ 
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
รู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
•มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
•มีการประเมินตามสภาพจริง 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ 
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
รู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ด ี
•ให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล 
•มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมินคุณ
ภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
•มีการประเมินตามสภาพจริง 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและ  
หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 



มาตรฐานที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับโรงเรียน 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้ปฏิบัติ 

พอใช้ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

•มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวัดและประเมิน
ผล 
•มีการประเมินตามสภาพจริง 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ 
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน 
รู้ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
•มีการประเมินตามสภาพจริง 
•เลือกใช้และหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ 
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
รู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓.๕ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และให้ข้อมูลย้อน 
กลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดี 
 
 
 

พอใช้ 
 
 
 

ปรับปรุง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ      
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด ี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ ๘๐ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ 
 

คณะครูกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 



 


