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ความเป็นมาของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                  
พ.ศ. 2545  กำหนดให้สถานศึกษาได้รับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น               
ด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยต้องมีการดำเนินงาน 
8 ประการ คือ  

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
         3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
         4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
         6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 

จากภาระงานทั้ง 8 ประการ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการที่
จะพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาจะต้องรับรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้บรรลุผลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  นอกจากนี้การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน เป็นภารกิจสำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย       
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นประการสำคัญ 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของ 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จึงได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขึ้น             
โดยได้นำแนวคิด 4 ประการ มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียน 2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) แนวคิดเกี่ยวกับระบบ   
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ได้นำเอามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561            
อันแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 
รวมทั้งได้นำเอามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ปรัชญา 
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จุดเน้น บริบท ความต้องการ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สอดคล้องและนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน เพ่ือให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง  มาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและ
กำกับ ดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการกำหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาทำให้เกิดโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนวัฒโนทัยจึงดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 โดยมีเกณฑ์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 และมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน “วิถีวัฒโนทัย วิถีที่ดีงาม” เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน  ตามมาตรฐานการศึกษา             
ขั้น พ้ืนฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณาหลักจำนวน 30 ข้อ และประเด็น              
การพิจารณารอง จำนวน 23 ข้อ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                              แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย 
  1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย   
 
 



4 
 

 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ 
  1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
1.5.2 สื่อสารสองภาษา 
1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด 
1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  1.6.1 มีคุณภาพตามคุณลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.7.2 ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

 1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตามคุณธรรม 
                            อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
  1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  

                  มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.7  ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
2.8  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
2.9  มีการบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.10 มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศ 
2.11 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.12 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
            ในชวีิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้ 

3.6 จดัการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 
3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ      
คือ ระดับดีเยี่ยม  ระดับดีมาก ระดับดี  ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง รายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ประเด็นการพิจารณาหลัก ประเด็นการพิจารณารอง และประเด็น               
การพิจารณาย่อย มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
           การคิดคำนวณ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยตามระดับชั้น 

  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับชั้น 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ                             
เพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 

   2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ 

   3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนสามารถชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทุกสถานการณ์ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ได้ 
   2) ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรมหรือชิ้นงานของตนเองสู่สาธารณชนได้   
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานในระดับสากล  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม                     

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
   3) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ  
               เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน            
     งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
                                      กำหนด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
           สถานศึกษา 

2) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม 
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3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีวิถีประชาธิปไตย มีค่านิยมและ
จิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม  

4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

  1) ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถระบุความเป็นมาของท้องถิ่น      
ของตนได้ 

 2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทยและมีพฤติกรรม
ความเป็นไทย  

3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น   
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

   4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยรับฟังด้วยความตั้งใจ  
 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรม 
          ที่หลากหลายในสังคม 

2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้ำใจ
เกื้อกูลต่อผู้อื่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี 

3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติงาน 
ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย    
             ผ่านเกณฑ์ 
  2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
  3) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความสง่างามทุกกาลเวลา ตามปรัชญาของโรงเรียน       
วัฒโนทัยพายัพ “เรียนดี มีมารยาทงาม” ประกอบด้วย งามกาย งามวาจา งามจิตใจ งามศีลธรรม
จรรยา และงามปัญญา 

งามกาย : เป็นผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  รักษาร่างกาย  
ที่อยู่อาศัย/ห้องเรียน  สิ่งแวดล้อมให้สะอาดตามสุขลักษณะเสมอ 

งามวาจา :  เป็นผู้ที่พูดจาไพเราะ  สุภาพ  ไม่พูดคำหยาบ 
งามจิตใจ :  เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู  

เพ่ือน และผู้อื่น 
งามศีลธรรมจรรยา  :  เป็นผูท้ี่มีศีลธรรมจรรยา  เป็นผู้ที่มีจริยธรรม 
งามปัญญา  :  เป็นผู้ที่เรียนดี  มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

2) เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย”  
  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย  
  4) เป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันต่อสถาบัน 
 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลของ 
          ตนเองและผู้อ่ืนได้ 
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มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกาย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

4) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

6) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

10) ผู้ เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.2 สื่อสารสองภาษา 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ               
ที่สอง 

2) ผู้ เรียนได้ เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 

4) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR 

5) ผู้ เรียนชั้น ม. 4 - 6 ที่ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ        
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, 
IELTS, TOEC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ำกว่า          
ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม) 

6) ผู้ เรียนชั้น ม.1 - 3 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่ เรียนภาษาต่างประเทศ               
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

7) ผู้ เรียน ชั้น ม.4 - 6 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่ เรียนภาษาต่างประเทศ               
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพ่ือการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking แ ล ะก ารคิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ า งส ร รค์  (Creative Thinking แ ล ะ ใช้  ICT           
เพ่ือการเรียนรู้ โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และ
ดำรงชีวิต 
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3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, 
IOT, M2M (เกม/หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอพพลิเคชั่น) ได้เข้าร่วมหรือแสดง/
ประกวด/ แข่งขัน/ ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  
Study) และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง 

2) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study)                 
ด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครู  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจากการแสดงผลงานประจำปี       
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study)                   
ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ         
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วม หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งชัน) 

4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  
5) ผู้ เรียนมีผลงานที่ เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิซาการหรือวิชาชีพ ได้จาก        

การออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
และสังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก  

2) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน       
ที่ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของ ตนเอง ที่ ได้รับ การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดง และ         
การประเมินผลงานประจำปี) 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม  

4) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ  ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/ แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.6.1 มีคุณภาพตามลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนเรียนรู้ รู้จักทรัพยากรจนเกิดความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน     
          อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2) ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                                      พอเพียง       
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
  2) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
  3) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  รอบคอบ และมีคุณธรรม 
 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.2 ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อ 
                                       การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 
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  2) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
 3) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตาม 

        คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของ 

    โรงเรียน 
  2) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต และ             
มีจิตสาธารณะ 

ประเด็นการพิจารณาย่อย  
1) สร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

  2) ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
  3) มีค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
   2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   3) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
             และท้องถิ่น 
   4) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
             แห่งชาติ 

5) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   6) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
   7) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  8) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์  
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน                 
             การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
4) มีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
8) มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร 
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.3   ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

         ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน        
อย่างครอบคลุม 

3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน 
4) มีการพัฒ นาหลักสู ตรที่ เน้นการพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรียนครอบคลุม              

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6) มีการกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
7) มีการประเมินหลักสูตรประจำปี 
8) มีการนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการส่งเสริมให้ครูทำ ID Plan สำหรับพัฒนาตนเอง 

2) มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
4) มีการติดตามการนำความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
6) มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7) มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

รับผิดชอบ 
   9) ส่งเสริมให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำผลการประเมิน 
          ตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

10) มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

        การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และ        
มีปริมาณเพียงพอ 

2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) สถานศึ กษามี ระบบรักษาความปลอดภั ย  ระบบสาธารณู ป โภค และ                

มีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4) มีการจัดป้ายนิเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
5) สถานศึกษาจัดสิ่ งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งในและนอกห้องเรียน         

อย่างเพียงพอ 
6) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้บริการ 

และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และจิตสาธารณะ 

7) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี                
ที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้นความเป็นเลิ ศของนักเรียน              
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
           การจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
   1) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ให้ครู และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน 

 3) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
อย่างเพียงพอ 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.7 ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
1) ปลูกรัก  ปลูกศรัทธา 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติของ
โรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความรัก  ความศรัทธาในการธำรงรักษา เชิดชูให้              
สง่างามทุกกาลเวลา 

  2) ศึกษาวิถีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องศึกษาวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  

ทั้งวิถีคน  วิถีงาน  วิถีวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ร่วมประพฤติปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีศรีวัฒโนทัยและเป็นแบบอย่างที่ด ี

  4) วัฒโนทัยคือน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่ มีความรักความเมตตา                         

ความปรารถนาดีต่อกัน  มีการเก้ือกูลกันแบบกัลยาณมิตร  มีความสามัคคีในองค์กร 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.8 มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
2) มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยครู นักเรียน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนชุมชน รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
3) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.9 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียน 
                                     มาตรฐานสากล      
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)                 
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

2) สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่    
ทั้งในหรือต่างประเทศ  
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3) สถานศึกษานำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  

4) สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น

เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจำเป็น  

6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ  

 7) สถานศึกษาดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  

- งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
- งานวิชาการ  
- งานกิจการนักเรียน  
- งานบุคคล  
- งานธุรการ  
- งานการเงิน และพัสดุ 
- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.10 การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศ 
                                      และต่างประเทศ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน 
           ระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ  

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 

3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ                     
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ผู้ เรียนและครูมี เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.11 การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3) มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
               สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.12 การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการบริหารที่โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
2) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เคารพในกฎกติกา 

สังคมและกฎหมาย 
3) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย  ซื่อสัตย์  

สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

       นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผน               
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 2) ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพ      
ตามความต้องการของผู้เรียน  

 3) ครูมีการวิ เคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้          
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 4) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

 5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง 
 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา 
 7) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด    

และปฏิบัติจริง 
 8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก        

แสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน 
 9) ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 10) ครูมี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ เรียนที่ มี ความจำเป็ น           

และต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  
  1) ครูมีการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
  3) ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในการจัดการเรียนรู้ 
  4) ครูมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
  5) ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย      

และส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียม
ชั้นเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน  

2) ค รู ดู แ ล เอ าใจ ใส่  สั ง เกตพฤติ ก รรม ผู้ เรี ยนสม่ ำ เสมอ  ส ร้ างแรงจู ง ใจ                     
ใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก        
ที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก      
โดยสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  สร้างบรรยากาศที่ เป็น
กัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา 

       พัฒนาผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ครอบคลุม               
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  3) ครูมีการให้ ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

4) ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม 
5) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครู เข้ าร่วมชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิชาชีพมีการแลกเปลี่ ยนความรู้             
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 
3) ครมูีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
4) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกวิถีวัฒโนทัยสู่การบูรณาการการเรียนรู้ 
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกความรู้ เกี่ ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการ         
การเรียนรู้ 

2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ 
   2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

  3) ครูมี ก ารใช้ หนั งสื อ  ตำราเรียน  หรือสื่ อภ าษาต่ างป ระเทศ  ป ระกอบ               
การจัดการเรียนการสอน  

4) ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  (The Quality 
Classroom) 

5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  

6) ครูมี การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ป ระสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน              
ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ  

   7) ครูมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 
ภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูนำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 
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ส่วนที่  2 

การกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียด         หน้า 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน        
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ     27 
1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   28 
        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        30 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    31 
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     31 
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     37 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด     38 
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย       39 
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    39 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม       40 

1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย      
1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย      41 

1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ        42 
1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ       42 

1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ        43 
1.5.2 สื่อสารสองภาษา         44 
1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด        46 
1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์        47 
1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก       48 
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รายละเอียด           หน้า 

1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.6.1 มีคุณภาพตามคุณลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       49 

1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      51 
1.7.2 ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ     52 

1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตามคุณธรรม       53 
        อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม      54 
        มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน       55 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา         56 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา     58 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ        59 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     60 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   61 
2.7  ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน          62 
2.8  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ           63 
2.9  มีการบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล      63 
2.10 มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศ     65 
2.11 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      66 
2.12 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางโรงเรียนสุจริต        67 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้     68 
       ในชวีิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       69 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก          69 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน       70 
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รายละเอียด           หน้า 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง      71 
      การจัดการเรียนรู้ 
3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม       71 
3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ         72 
3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล        73 
3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        74 
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ส่วนที่  2 

การกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การกำหนดระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นการกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน                   

ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ให้ทราบ
ถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566                  
โดยจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง                 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
                                      คำนวณ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยตามระดับชั้น 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น      
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น  มีความสามารถใน
การสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น             
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น  มีความสามารถใน
การสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามระดับชั้น 

ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น             
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น  มีความสามารถใน
การสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามระดับชั้น 

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น                
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น  มีความสามารถใน
การสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามระดับชั้น 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น                      
มีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น มีความสามารถใน
การสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามระดับชั้น 

ปรับปรุง 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ                             
               เพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
   2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
               การตัดสินใจ 
   3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้ 

4) ผู้เรียนสามารถชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทุกสถานการณ์ 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้  ชี้นำการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) บริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้
ทุกสถานการณ ์

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้ ชี้นำการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) บริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้
ทุกสถานการณ ์

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้  ชี้นำการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) บริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้
ทุกสถานการณ ์

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้  ชี้นำการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) บริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้
ทุกสถานการณ ์

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้  ชี้นำการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) บริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้
ทุกสถานการณ ์

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ได้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรมที่หลากหลาย 
และได้เข้าร่วม/ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีการประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรมที่หลากหลาย 
และได้เข้าร่วม/ได้รับการยกย่องในระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

ดีมาก 

ผู้เรียนมีการประยุกต์องค์ความรู้ มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม และได้               
เข้าร่วม/รับการยกย่องในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด                  
ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ดี 

ผู้เรียนมีการประยุกต์องค์ความรู้ มาสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรม และเข้าร่วม/
รับการยกย่องในระดับโรงเรียน 

พอใช้ 

ผู้เรียนมีการประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่สามารถสร้าง
ชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้ 

ปรับปรุง 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  2) ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรมหรือชิ้นงานของตนเองสู่สาธารณชนได้   

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรม หรือชิ้นงาน ในรูปแบบ 
สื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์ที่หลากหลายสู่สาธารณชนได้ 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรม หรือชิ้นงาน ในรูปแบบ 
สื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์สู่สาธารณชนได้ 

ดีมาก 

ผู้เรียนมีการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรม หรือชิ้นงาน ในรูปแบบ 
สื่อออนไลน์ สู่สาธารณชนได้ 

ดี 

ผู้เรียนมีการนำเสนอนวัตกรรม หรือชิ้นงาน ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ 
สู่สาธารณชนได้ 

พอใช้ 

ผู้เรียนไมม่ีการนำเสนอนวัตกรรม หรือชิ้นงาน ในรูปแบบสื่อออนไลน์ 
สู่สาธารณชนได้ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานในระดับสากล  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประเด็น
พิจารณาย่อยครบทุกข้อ และพัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประเด็น
พิจารณาย่อยครบทุกข้อ และพัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรมในระดับภูมิภาค 

ดีมาก 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประเด็น
พิจารณาย่อยครบทุกข้อ และพัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรม ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด 

ดี 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประเด็น
พิจารณาย่อยครบทุกข้อ และพัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรม ในระดับโรงเรียน 

พอใช้ 

ผู้เรียนไมม่ีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา ชิ้นงาน นวัตกรรม  ปรับปรุง 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รายวิชาภาษาไทย 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
(ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ดี 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้ เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
(ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 40  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
(ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับด ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 
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รายวิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 
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รายวิชาศิลปะ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
รายวิชาการงานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 
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รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 1 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป)   

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป) 

ปรับปรุง 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีมาก 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด ี
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ผ่านเกณฑ์การประเมิน พอใช้ 
จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง 
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ประเด็นการพิจารณาย่อย 
2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม               

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม               
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
ระดับผลการเรียน 3.0 เพ่ิมข้ึน ปีการศึกษาร้อยละ 3 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม  
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
ระดับผลการเรียน 3 เพ่ิมข้ึน ปีการศึกษาร้อยละ 2 

ดีมาก 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม  
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
ระดับผลการเรียน 3 เพ่ิมข้ึน ปีการศึกษาร้อยละ 1 

ด ี

ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาเท่าเดิมในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ระดับผลการเรียน 3  

พอใช้ 

ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกว่าจากฐานเดิม  
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

ปรับปรุง 

 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

3) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติร้อยละ 4 ดีเยี่ยม 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติร้อยละ 3 ดีมาก 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติร้อยละ 2 ด ี
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  พอใช้ 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  
งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน   
งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  
งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  
งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  
งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 65 มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน งานอาชีพ 
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
                                      กำหนด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
           สถานศึกษา 

2) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีวิถีประชาธิปไตย มีค่านิยม 

และจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม  
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้ เรี ยน ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ  90 มีคุณ ลักษณ ะและค่ านิ ยมที่ ดี                       
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย และ
ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้ เรี ยน ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ  80 มีคุณ ลักษณ ะและค่ านิ ยมที่ ดี                       
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย และ
ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ดีมาก 

จำนวนผู้ เรี ยน ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ  70 มี คุณ ลักษณ ะและค่ านิ ยมที่ ดี                        
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย และ
ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ด ี

จำนวนผู้ เรี ยน ไม่น้ อยกว่ าร้อยละ  60 มีคุณ ลักษณ ะและค่ านิ ยมที่ ดี                         
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย และ
ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด ครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย และดำเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถระบคุวามเป็นมาของท้องถิ่นของตนได้ 
 2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทยและมีพฤติกรรม

ความเป็นไทย  
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น   

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ปรับปรุง 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยรับฟังด้วยความตั้งใจ  
 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรม 
          ที่หลากหลายในสังคม 

2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้ำใจ 
เกื้อกูลต่อผู้อ่ืนและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี 

3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติงาน
ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ดเียี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ครบประเด็นพิจารณาย่อย 

ปรับปรุง 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะการเจริญเติบโตและสมรรถภาพ 
ทางกายผ่านเกณฑ์ 

2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
3) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 65 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ปรับปรุง 



41 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปฏิบัติตนตาม 
                                      วิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความสง่างามทุกกาลเวลา ตามปรัชญาของโรงเรียน       
วัฒโนทัยพายัพ “เรียนดี มีมารยาทงาม” ประกอบด้วย งามกาย งามวาจา งามจิตใจ งามศีลธรรม
จรรยา และงามปัญญา 

งามกาย : เป็นผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  รักษาร่างกาย  
ที่อยู่อาศัย/ห้องเรียน  สิ่งแวดล้อมให้สะอาดตามสุขลักษณะเสมอ 

งามวาจา :  เป็นผู้ที่พูดจาไพเราะ  สุภาพ  ไม่พูดคำหยาบ 
งามจิตใจ :  เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู  

เพ่ือน และผู้อื่น 
งามศีลธรรมจรรยา  :  เป็นผูท้ี่มีศีลธรรมจรรยา  เป็นผู้ที่มีจริยธรรม 
งามปัญญา  :  เป็นผู้ที่เรียนดี  มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
2) เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย”  

  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย  
  4) เป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันต่อสถาบัน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัยครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัยครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัยครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัยครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัยครบตามประเด็น
พิจารณาย่อย 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลของ 
               ตนเองและผู้อ่ืนได้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องการมีสุขภาพที่ดี
สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ตลอดจนส่งผลงานด้านนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติ 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องการมีสุขภาพที่ดี 
สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ตลอดจนส่งผลงานด้านนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาค 

ดีมาก 

ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องการมีสุขภาพที่ดี 
สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ตลอดจนส่งผลงานด้านนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับจังหวัด 

ด ี

ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องการมีสุขภาพที่ดี 
สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ตลอดจนส่งผลงานด้านนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับโรงเรียน 

พอใช้ 

ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องการมีสุขภาพที่ดี ปรับปรุง 
 
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายผ่าน  
               เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ด ี
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 65 ออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 
มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ปรับปรุง 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
           การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

4) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

6)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

10) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ดีมาก 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ด ี

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

พอใช้ 

ผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 จำนวนต่ำกว่าร้อยละ 35 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.2 สื่อสารสองภาษา 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ 
ทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ    
ที่สอง 

2) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
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3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 

4) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR 

5) ผู้เรียนชั้น ม. 4 - 6 ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจาก แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, 
IELTS, TOEC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ำกว่า           
ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม) 

6) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศ                
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

7) ผู้เรียน ชั้น ม.4 - 6 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศ               
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง และ/หรือ มีนักเรียน
ได้ เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง และ/หรือมีนักเรียน
ได้ เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสอง  

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสอง  

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสอง  

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์(Scientific Thinking) เพ่ือการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking และการคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  (Creative Thinking และใช้  ICT เพ่ือ      
การเรียนรู้ โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และ
ดำรงชีวิต 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, 
IOT, M2M (เกม/หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอพพลิเคชั่น) ได้เข้าร่วมหรือแสดง/
ประกวด/ แข่งขัน/ ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้การคิด
วิเคราะห์  (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ICT เพ่ือ 
การเรียนรู้มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ( Independent Study) 
ด้าน ICT, IOT, M2M ได้เข้าร่วมหรือ แสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ได้รับรางวัล 
จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้การคิด
วิเคราะห์  (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ICT เพ่ือ 
การเรียนรู้มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ( Independent Study) 
ด้าน ICT, IOT, M2M  

ดีมาก 

ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้การคิด
วิเคราะห์  (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) และใช้ICT เพ่ือการเรียนรู้มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้าน ICT, IOT, M2M 

ด ี

ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้การคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ใช้ICT เพ่ือการเรียนรู้มีผลงานการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IOT, M2M 

พอใช้ 

ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ( Independent 
Study) ด้าน ICT, IOT, M2M 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent   
           Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 

2) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study)      
ด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจากการแสดงผลงานประจำปี      
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study)                   
ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ          
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วม หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งชัน) 

4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
5) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิซาการหรือวิชาชีพ ได้จาก 

การออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม และ/หรือผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม และ/หรือผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม และ/หรือผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม และ/หรือผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

พอใช้ 

จำนวนผู้ เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม และ/หรือผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง 

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก  

2) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน ที่ทำ
ขึ้นด้วยความริเริ่มของ ตนเอง ที่ได้รับ การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการแสดง ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงาน
ประจำปี) 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม  

4) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ  ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/ แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก                   
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก                  
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ 

ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก                
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ 

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก            
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                    
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก                   
มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                   
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ 

ปรับปรุง 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.6.1 มีคุณภาพตามลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนเรียนรู้ รู้จักทรัพยากรจนเกิดความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน     
          อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2) ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้  รู้จักทรัพยากรจนเกิด
ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ตามมาตรฐาน  อพ.สธ. ในงาน โครงการ               
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถเรียนรู้  รู้จักทรัพยากรจนเกิด
ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ตามมาตรฐาน  อพ.สธ. ในงาน โครงการ               
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถเรียนรู้  รู้จักทรัพยากรจนเกิด
ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ตามมาตรฐาน  อพ.สธ. ในงาน โครงการ                
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเรียนรู้  รู้จักทรัพยากรจนเกิด
ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ตามมาตรฐาน  อพ.สธ. ในงาน โครงการ               
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเรียนรู้  รู้จักทรัพยากรจนเกิด
ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ตามมาตรฐาน  อพ.สธ. ในงาน โครงการ               
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร  

ปรับปรุง 

หมายเหตุ  มาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
      มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียน สัมผัส เรียนรู้ทรัพยากรจนเกิดความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เกิดมีกรุณา
จิตต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง   ไม่คุกคาม ไม่ทำร้าย  ทำลาย  ช่วยเหลือเกื้อหนุน  มีธรรม มีปัญญา            
จัดระเบียบของงานจนเป็นระเบียบของใจ  ไม่มีความก้าวร้าว  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปราศจาก              
ความหิว  ปราศจากอบาย ปราศจากความคับแค้น 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ 
                                      เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
  2) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  
  3) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  รอบคอบ และมีคุณธรรม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ด ี

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบคอบ มีคุณธรรม 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.2 ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อ 
                                       การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 

  2) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
 3) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถวางแผนการเรียน การทำงาน 
การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว                   
เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ดีเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถวางแผนการเรียน การทำงาน 
การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว                
เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ดีมาก 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถวางแผนการเรียน การทำงาน 
การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว               
เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ดี 

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถวางแผนการเรียน การทำงาน 
การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว                
เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

พอใช้ 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถวางแผนการเรียน การทำงาน              
การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว                
เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรม 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.8.1  มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตาม 
                                       คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของ 
    โรงเรียน 

  2) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียน สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียน และสามารถปฏิบัติตนเป็นที่ยกย่องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียน และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ดีมาก 

ผู้เรียนสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียน และสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ด ี

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน และสามารถ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

พอใช้ 

ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน และคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 
                  การเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) สร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
  3) มีค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตและปฎิบัติตนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ เป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยกย่อง มีค่านิยมเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตและปฎิบัติตนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ เป็นแบบอย่างที่ดี มีค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

ดีมาก 

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตและปฎิบัติตนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ มีค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ                 
มีจิตสาธารณะ 

ด ี

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการ มีค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

พอใช้ 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
   2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   3) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
               และท้องถิ่น 
   4) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
               แห่งชาติ 

5) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   6) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
   7) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  8) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผน  การศึกษาแห่งชาติ 

ดีมาก 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

ด ี

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

พอใช้ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน                 
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
4) มีการนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
8) มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร 
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  มีระบบ                   
การประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                    
ที่ สอดคล้องกับแผนพัฒ นาฯ ของสถานศึกษา มีการจัดทำปฏิทิ น                       
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารอัตรากำลังทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนา
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  มีระบบ                   
การประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                    
ที่ ส อดคล้ อ งกับ แผน พัฒ นาฯ ของสถานศึ กษ า การจั ดท ำปฏิ ทิ น                        
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มี การติดตามตรวจสอบ                  
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สรุปและ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 

สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  มีระบบ                   
การประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                    
ที่ ส อดคล้ อ งกับ แผน พัฒ นาฯ  ของสถานศึ กษ า การจั ดท ำปฏิ ทิ น                        
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ด ี

สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีระบบการ
ประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

พอใช้ 

มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
                                     หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง

ครอบคลุม 
3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน 
4) มีการพัฒ นาหลักสู ตรที่ เน้นการพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรียนครอบค ลุม                       

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6) มีการกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
7) มีการประเมินหลักสูตรประจำปี 
8) มีการนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  และมีความหลากหลาย 
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม  เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ของผู้เรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน               
มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  มีการประเมิน
หลักสูตรประจำปีและนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ของผู้เรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน     
มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 

ดีมาก 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ของผู้เรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน   

ด ี

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ของผู้เรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

พอใช้ 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดกร 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการส่งเสริมให้ครูทำ ID Plan สำหรับพัฒนาตนเอง 
2) มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
4) มีการติดตามการนำความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
6) มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางาน 

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7) มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

รับผิดชอบ 
   9) ส่งเสริมให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำผลการประเมิน 
          ตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

10) มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ดีมาก 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ด ี

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

พอใช้ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาย่อย น้อยกว่าร้อยละ 60 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

        การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และมี 
          ปริมาณเพียงพอ 

2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และมี                      

การตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4) มีการจัดป้ายนิเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
5) สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่าง

เพียงพอ 
6) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้บริการ 

และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และจิตสาธารณะ 

7) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี                
ที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน              
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบตามประเด็นการพิจารณาย่อย ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบตามประเด็นการพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ดีมาก 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบตามประเด็นการพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ด ี

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบตามประเด็นการพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

พอใช้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด  
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบตามประเด็นการพิจารณาย่อยน้อยกว่าร้อยละ 
50 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
           การจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
   1) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ให้ครู และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน 

 3) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
อย่างเพียงพอ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ให้ครู และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึง
ทุกคน มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ที่สนับสนุน     
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ และ เหมาะสม กับสถานศึกษา   

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ให้ครู และผู้ เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ    

ดีมาก 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้  มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ให้ครู และผู้ เรียนเพียงบางส่วน ระบบสารสนเทศ           
ที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทีส่นับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดี 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้   มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ให้ครู และผู้เรียนเพียงบางส่วน มีระบบสารสนเทศ         
ที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ยังไม่
เพียงพอ   

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.7 ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ปลูกรัก  ปลูกศรัทธา 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติของ
โรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความรัก  ความศรัทธาในการธำรงรักษา เชิดชูให้              
สง่างามทุกกาลเวลา 

  2) ศึกษาวิถีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องศึกษาวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  

ทั้งวิถีคน  วิถีงาน  วิถีวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ร่วมประพฤติปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีศรีวัฒโนทัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 

  4) วัฒโนทัยคือน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่ มีความรักความเมตตา                         

ความปรารถนาดีต่อกัน  มีการเก้ือกูลกันแบบกัลยาณมิตร  มีความสามัคคีในองค์กร 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ครบทุกประเด็นย่อย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ครบทุกประเด็นย่อย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดีมาก 

สถานศึกษามีการธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ครบทุกประเด็นย่อย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ดี 

สถานศึกษามีการธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ครบทุกประเด็นย่อย             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

พอใช้ 

สถานศึกษามีการธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ครบทุกประเด็นย่อย             
น้อยกว่าร้อยละ 60  

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.8 มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2) มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยครู  
นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนชุมชน รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

3) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีนโยบายครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย  และผ่านการรับรอง               
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีนโยบายครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย  และผ่านการรับรอง              
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

ดีมาก 

สถานศึกษามีนโยบายครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย  และผ่านการรับรอง           
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน 

ดี 

สถานศึกษามีนโยบายครบทุกประเด็นการพิจารณาย่อย  และผ่านการรับรอง             
การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดง 

พอใช้ 

ไม่มีนโยบายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ปรับปรุง 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.9 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียน 
                                    มาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   
  1) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)                 
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

2) สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่             
ทั้งในหรือต่างประเทศ 

3) สถานศึกษานำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  

4) สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น

เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจำเป็น  
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6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ  

 7) สถานศึกษาดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  

- งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
- งานวิชาการ  
- งานกิจการนักเรียน  
- งานบุคคล  
- งานธุรการ  
- งานการเงิน และพัสดุ 
- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) สู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมกรรม
เผยแพร่ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ นำวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ใน              
การบริหารจัดการของโรงเรียน มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
สามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) สู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM) นำวิธีปฏิบัติ เป็นเลิศ (Best 
Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระ
และคล่องตัว สามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศใน            
การจัดการศึกษาตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

ดีมาก 

สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) สู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM) นำวิธีปฏิบัติ เป็นเลิศ (Best 
Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระ
และคล่องตัว สามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศใน            
การจัดการศึกษา 

ด ี
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) สู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM)  

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) สู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM) 

ปรับปรุง 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.10 การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและ  
                                      ต่างประเทศ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่าย            
ทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ  

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 

3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึ กษาและองค์กรอ่ืน ๆ                     
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ผู้ เรียนและครูมี เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับ
ท้องถิ่น/ภาค/ชาติ /นานาชาติ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและเอกชน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนในประเทศ
และต่างประเทศ 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับ
ท้องถิ่น/ภาค/ชาติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ทรัพยากรร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศ 

ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับ
ท้องถิ่น/ภาค มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และ
ทรัพยากรร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศ 

ด ี

สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับ
ท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร
ร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นในประเทศ 

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุง 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.11 การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3) มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
               สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีการบริหารและ
การจัดการที่เป็นระบบ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการบริหารและ 
การจัดการที่เป็นระบบ  

ดีมาก 

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ด ี

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  พอใช้ 
สถานศึกษาไม่มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.12 การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการบริหารที่โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
2) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เคารพในกฎกติกา 

สังคมและกฎหมาย 
3) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย  ซื่อสัตย์  

สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริตครบทุกประเด็น   
การพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริตครบทุกประเด็น   
การพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ดีมาก 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริตครบทุกประเด็น   
การพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ดี 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริตครบทุกประเด็น   
การพิจารณาย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

พอใช้ 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริตครบทุกประเด็น   
การพิจารณาย่อย น้อยกว่าร้อยละ 50 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
                                     นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผน                
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 2) ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน  

 3) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 4) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

 5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง 
 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา 
 7) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง 
 8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง

ความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน 
 9) ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 10) ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีความจำเป็น และ

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ด ี

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  
  1) ครูมีการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
  3) ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในการจัดการเรียนรู้ 
  4) ครูมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
  5) ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และ 
ส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ              
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ             
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ            
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ด ี

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ            
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ                
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ปรับปรุง 

 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียม
ชั้นเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน  

2) ค รู ดู แ ล เอ าใจ ใส่  สั ง เกตพฤติ ก รรม ผู้ เรี ยนสม่ ำ เสมอ  ส ร้ างแรงจู ง ใจ                     
ใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก      
โดยสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  สร้างบรรยากาศที่ เป็น
กัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้ตาม
ประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้ตาม
ประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้ตาม
ประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดี 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้ตาม
ประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้ตาม
ประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ปรับปรุง 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา 

       พัฒนาผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุม                
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

3) ครูมีการให้ ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

4) ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม 
5) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดี 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 
3) ครมูีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
4) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทกุข้อ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ดี 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้ตามประเด็นย่อยครบทุกข้อ 

ปรับปรุง 

 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกวิถีวัฒโนทัยสู่การบูรณาการการเรียนรู้ 
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครู ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 90 มี การสอดแทรกวิถี วัฒ โนทั ยสู่                      
การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครู ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 80 มี การสอดแทรกวิถี วัฒ โนทั ยสู่                        
การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

ดีมาก 



72 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครู ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 70 มี การสอดแทรกวิถี วัฒ โนทั ยสู่                       
การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

ด ี

จำนวนครู ไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 60 มี การสอดแทรกวิถี วัฒ โนทั ยสู่                       
การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

พอใช้ 

จ ำน วน ค รู น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  60 มี ก า รส อด แ ท รก วิ ถี วัฒ โน ทั ย สู่                         
การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ 
วิถีวัฒโนทัย 

ปรับปรุง 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1)  มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการ 

การเรียนรู้ 
2)  มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ด ี

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ 
   2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

  3) ครูมีการใช้หนังสือ ตำราเรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัด                
การเรียนการสอน  

4) ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality 
Classroom) 

5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  

6) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ภาค/ชาติ/นานาชาติ  

   7) ครูมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 
ภาษาอังกฤษ 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง            
ด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ตำรา
เรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัดและประเมินผล 
และ / หรือ มีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง             
ด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ตำรา
เรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัดและประเมินผล 
และ / หรือ มีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง               
ด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ตำรา
เรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัดและประเมินผล 
และ / หรือ มีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 

ด ี
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                
ด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ตำรา
เรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัดและประเมินผล 
และ / หรือ มีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)             
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 

พอใช้ 

จำนวนครูน้อยกว่าร้อยละ 20 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                  
ด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ตำรา
เรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัดและประเมินผล 
และ / หรือ มีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 

ปรับปรุง 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ครูนำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
จำนวนครูร้อยละ 100 นำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  

ดีเยี่ยม 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ                
ทุกระดับชั้น  

ดีมาก 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ               
ทุกระดับชั้น  

ด ี

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ             
ทุกระดับชั้น  

พอใช้ 

จำนวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ                   
ทุกระดับชั้น  

ปรับปรุง 
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ส่วนที่  3 

การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2564 – 2566 
 

รายละเอียด         หน้า 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน        
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ     78 
1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   79 
        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        80 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    80 
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     81 
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     84 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด     84 
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย       85 
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    85 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม       86 

1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย      
1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย      86 

1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ        87 
1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ       87 

1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ        88 
1.5.2 สื่อสารสองภาษา         89 
1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด        90 
1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์        90 
1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก       91 
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รายละเอียด           หน้า 

1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.6.1 มีคุณภาพตามคุณลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       92 

1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      92 
1.7.2 ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ     93 

1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตามคุณธรรม       93 
        อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม      94 
        มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน       95 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา         95 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา     96 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ        96 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     97 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   98 
2.7  ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน          98 
2.8  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ           99 
2.9  มีการบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล      99 
2.10 มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศ     100 
2.11 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      101 
2.12 มีการบริหารและการจัดการตามแนวทางโรงเรียนสุจริต        101 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้     102 
       ในชวีิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       103 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก          103 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน       104 
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รายละเอียด            หน้า 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง      104 
      การจัดการเรียนรู้ 
3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม       105 
3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ         105 
3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล        105 
3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        106 
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ส่วนที่  3 

การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2564 – 2566 
 
การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566            
เป็นการประกาศความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ในการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
                                      คำนวณ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยตามระดับชั้น 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับชั้น 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ                             
เพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 

   2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ 

   3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพ่ือการเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนสามารถชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทุกสถานการณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร์ ดี ดีมาก ดีมาก 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชีพ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 1 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
ภาพรวมของ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ได้ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

2) ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรมหรือชิ้นงานของตนเองสู่สาธารณชนได้   

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานในระดับสากล  
2) ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ           

การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และ           
มีคุณธรรม 

3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร์ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชีพ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 1 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
ภาพรวมของ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิม ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร์ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชีพ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 1 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
ภาพรวมของ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
   3) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาษาไทย  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร์   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 1  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาษาไทย  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร์  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาต่างประเทศที่ 1 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
สังคมศึกษา ศาสนา     
และวัฒนธรรม   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 

ภาพรวมของระดับชั้น 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ  
               เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน            
     งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
                                      กำหนด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้ เรียนมีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีวิถีประชาธิปไตย มีค่านิยม   

และจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม  
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

 1) ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถระบุความเป็นมาของท้องถิ่น      
ของตนได้ 

 2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทยและมีพฤติกรรม
ความเป็นไทย  

3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น   
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

   4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยรับฟังด้วยความตั้งใจ  
 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรม 
          ที่หลากหลายในสังคม 

2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้ำใจ
เกื้อกูลต่อผู้อื่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี 

3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติงาน 
ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย    
             ผ่านเกณฑ์ 
  2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
  3) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความสง่างามทุกกาลเวลา ตามปรัชญาของโรงเรียน       
วัฒโนทัยพายัพ “เรียนดี มีมารยาทงาม” ประกอบด้วย งามกาย งามวาจา งามจิตใจ งามศีลธรรม
จรรยา และงามปัญญา 

งามกาย : เป็นผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  รักษาร่างกาย  
ที่อยู่อาศัย/ห้องเรียน  สิ่งแวดล้อมให้สะอาดตามสุขลักษณะเสมอ 

งามวาจา :  เป็นผู้ที่พูดจาไพเราะ  สุภาพ  ไม่พูดคำหยาบ 
งามจิตใจ :  เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู  

เพ่ือน และผู้อ่ืน 
งามศีลธรรมจรรยา  :  เป็นผูท้ี่มีศีลธรรมจรรยา  เป็นผู้ที่มีจริยธรรม 
งามปัญญา  :  เป็นผู้ที่เรียนดี  มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

2) เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย”  
  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย  
  4) เป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันต่อสถาบัน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ 

ประเด็นการพิจารณาย่อย 
1) ผู้ เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล      

ของตนเองและผู้อ่ืนได ้

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

2) ผู้เรียนออกกำลังกาย ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกาย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

4) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

6) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

10) ผู้ เรียนชั้น ม.6 (จำนวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.2 สื่อสารสองภาษา 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ               
ที่สอง 

2) ผู้ เรียนได้ เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง /พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 

4) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR 

5) ผู้ เรียนชั้น ม. 4 - 6 ที่ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ        
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, 
IELTS, TOEC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ำกว่า          
ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม) 

6) ผู้ เรียนชั้น ม.1 - 3 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่ เรียนภาษาต่างประเทศ                
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

7) ผู้ เรียน ชั้น ม.4 - 6 (จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่ เรียนภาษาต่างประเทศ               
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.3 ล้ำหน้าทางความคิด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพ่ือการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) และการคิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ า งส รรค์  (Creative Thinking) และใช้  ICT           
เพ่ือการเรียนรู้ โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และ
ดำรงชีวิต 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, 
IOT, M2M (เกม/หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอพพลิเคชั่น) ได้เข้าร่วมหรือแสดง/
ประกวด/ แข่งขัน/ ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent  
Study) และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง 

2) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)                 
ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ                   
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครู  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจากการแสดงผลงานประจำปี       
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3) ผู้ เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study)                   
ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ         
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วม หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งชัน) 
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4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  
5) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิซาการหรือวิชาชีพ ได้จาก        

การออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
และสังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก  

2) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน       
ที่ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของ ตนเอง ที่ ได้รับ การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดง  และ         
การประเมินผลงานประจำปี) 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม  

4) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ  ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/ แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.6.1 มีคุณภาพตามลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนเรียนรู้ รู้จักทรัพยากรจนเกิดความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน     
          อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2) ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
  2) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
  3) ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  รอบคอบ และมีคุณธรรม 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.2  ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการ 

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 

  2) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
 3) ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรม 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมาย   
ของโรงเรียน 

  2) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

        การเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต  
        และมีจิตสาธารณะ 

ประเด็นการพิจารณาย่อย  
1) สร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

  2) ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
  3) มีค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
   2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   3) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
             และท้องถิ่น 
   4) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
             แห่งชาติ 

5) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   6) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
   7) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  8) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                        
ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
4) มีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
8) มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากร 
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน   
                                     ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน        
อย่างครอบคลุม 

3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน 
4) มีการพัฒ นาหลักสู ตรที่ เน้นการพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรียนครอบคลุม              

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6) มีการกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
7) มีการประเมินหลักสูตรประจำปี 
8) มีการนำผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการส่งเสริมให้ครูทำ ID Plan สำหรับพัฒนาตนเอง 

2) มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
4) มีการติดตามการนำความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
6) มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7) มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ 

   9) ส่งเสริมให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำผลการประเมิน 
          ตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

10) มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

        การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และ        
มีปริมาณเพียงพอ 

2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) สถานศึ กษามี ระบบรักษาความปลอดภั ย  ระบบสาธารณู ป โภค และ                

มีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4) มีการจัดป้ายนิเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
5) สถานศึกษาจัดสิ่ งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งในและนอกห้องเรียน         

อย่างเพียงพอ 
6) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้บริการ 

และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และจิตสาธารณะ 

7) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี                
ที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน              
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
           การจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
   1) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ให้ครู และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน 

 3) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
อย่างเพียงพอ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.7 ธำรงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
1) ปลูกรัก  ปลูกศรัทธา 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติของ
โรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความรัก  ความศรัทธาในการธำรงรักษา เชิดชูให้              
สง่างามทุกกาลเวลา 

  2) ศึกษาวิถีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องศึกษาวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  

ทั้งวิถีคน  วิถีงาน  วิถีวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ร่วมประพฤติปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีศรีวัฒโนทัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 

  4) วัฒโนทัยคือน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่ มีความรักความเมตตา                         

ความปรารถนาดีต่อกัน  มีการเก้ือกูลกันแบบกัลยาณมิตร  มีความสามัคคีในองค์กร 
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การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.8 มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
2) มีคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยครู นักเรียน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนชุมชน รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
3) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.9 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียน 
                                     มาตรฐานสากล      
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)                 
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

2) สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่    
ทั้งในหรือต่างประเทศ 

3) สถานศึกษานำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  

4) สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น

เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจำเป็น  

6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ  
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 7) สถานศึกษาดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  

- งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
- งานวิชาการ  
- งานกิจการนักเรียน  
- งานบุคคล  
- งานธุรการ  
- งานการเงิน และพัสดุ 
- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.10 การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศ 
                                      และต่างประเทศ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน 
           ระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ  

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 

3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ                     
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ผู้ เรียนและครูมี เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.11 การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3) มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
               สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.12 การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

4) มีการบริหารที่โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
5) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เคารพในกฎกติกา 

สังคมและกฎหมาย 
6) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย  ซื่อสัตย์  

สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

       นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผน               
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 2) ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพ      
ตามความต้องการของผู้เรียน  

 3) ครูมีการวิ เคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้          
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 4) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

 5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง 
 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา 
 7) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด    

และปฏิบัติจริง 
 8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก        

แสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน 
 9) ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 10) ครูมี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ เรียนที่ มี ความจำเป็ น           

และต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  
  1) ครูมีการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
  3) ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในการจัดการเรียนรู้ 
  4) ครูมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
  5) ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย      

และส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียม
ชั้นเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน  

2) ค รู ดู แ ล เอ าใจ ใส่  สั ง เกตพฤติ ก รรม ผู้ เรี ยนสม่ ำ เสมอ  ส ร้ างแรงจู ง ใจ                     
ใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก        
ที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก      
โดยสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  สร้างบรรยากาศที่ เป็น
กัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา 

       พัฒนาผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ครอบคลุม               
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  3) ครูมีการให้ ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

4) ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม 
5) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครู เข้ าร่วมชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิชาชีพมีการแลกเปลี่ ยนความรู้             
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 
3) ครมูีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
4) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

3) มีการสอดแทรกวิถีวัฒโนทัยสู่การบูรณาการการเรียนรู้ 
4) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการ         
การเรียนรู้ 

2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ 
   2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

  3) ครูมี ก ารใช้ หนั งสื อ  ตำราเรียน  หรือสื่ อภ าษาต่ างป ระเทศ  ป ระกอบ               
การจัดการเรียนการสอน  

4) ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  (The Quality 
Classroom) 

5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
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6) ครูมี การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ป ระสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน              
ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ  

   7) ครูมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 
ภาษาอังกฤษ 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูนำแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมยกร่างการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2564 – 2566  ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 

1. นายสุพล                  ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางสาวนภลัย            เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. นางสาวณัฐยา            แสงรศัมีเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางไพลิน                 วานชิจรัสกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. นายณรงค์ชัย             วรรณมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
6. นางสายสุนีย์              ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
7. นางพัชรินทร์              แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ 
8. นางศรีภรณ์               ณะวงศ์ษา กรรมการวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 
9. นายปรีชา                 หลวงเขียว หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. นางวรัญญา               เครือวรรณ หัวหน้างานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
11. นายวิเชียร                พิสูจน์ หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม 
12. นางชนกพร               ศาสตราคม หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 
13. นางกัญญา                ไชยพรหม หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
14. นายภาริทธิ์               อมรรัตนปัญญา หัวหน้ากิจกรรมสภาผู้แทนนักเรียน 
15. นางรุ้งกาญจน์            เกลอดู หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
16. นางสาวพิมพิมล          คำวงค ์ หัวหน้างานควบคุมภายใน 
17. นางสาววรรณทะญา     เนืองวงค ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
18. นางกรรณิกา              คำป๊อก คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
19. นายชัยบดี                 ไชยพรหม คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
20. นางสาวชรินรัตน์         อินทะวัน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
21. นางสาวศิริพร             นุชเทียน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2566 

ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 

1. นายสุพล              ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางสุพิน              อินทรรักษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. นายเศรษฐวิทย์      สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. นายประวิทย์         ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. นางสาวนภลัย        เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. นายณรงค์ชัย         วรรณมณ ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
7. นางสาวณัฐยา        แสงรัศมีเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางไพลิน             วานิชจรสักิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
9. นางรัชรินทร์          แปงแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
10. นายวัชรพงษ์          กามี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
11. นางสายสุนีย์          ศรีจันทร์ดร กรรมการบริหารงานโรงเรียน 
12. นางศรีภรณ์           ณะวงศ์ษา กรรมการบริหารงานโรงเรียน 
13. นางพัชรินทร์          แสนแปง กรรมการบริหารงานโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระ       

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
14. นายสุทธิพร           สุทธ ิ กรรมการบริหารงานโรงเรียน/หัวหน้าเทคโนโลยี 
15. นางดาราภรณ์        ศรีวิชัย เลขานุการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
16. นางสาวศรีสุดา       คำลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
17. นายภคนันท์          วรรณวัต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
18. นางชนกพร           ศาสตราคม หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต/หัวหน้ากลุ่มสาระ          

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
19. นายคำรณ            สุขใส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
20. นายชัยสิทธิ์          จันตาโลก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
21. นางจุฑารัตน์         สุภาษ ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
22. นางศุภวรรณ         คามูส ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1 
23. นางสาวจุฑามาศ    ปุกคำนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
24. นายวัฒนะ           สามเคี้ยม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
25. นายปรีชา            หลวงเขียว หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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26. นางวรัญญา          เครือวรรณ หัวหน้างานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
27. นางสาวจีราภรณ์    คำทอง กรรมการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
28. นายวิเชียร           พิสูจน์ หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม 
29. นางกัญญา           ไชยพรหม หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
30. นายภาริทธิ์          อมรรัตนปัญญา หัวหน้ากิจกรรมสภาผู้แทนนักเรียน 
31. นางรุ้งกาญจน์       เกลอดู หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
32. นางสาวพิมพิมล     คำวงค ์ หัวหน้างานควบคุมภายใน 
33. นางสุรีย์รัตน์         โอฬารสกุล หัวหน้างานแนะแนว 
34. นางสาววรรณทะญา  เนืองวงค์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
35. นางกรรณิกา         คำป๊อก คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
36. นายชัยบดี            ไชยพรหม คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
37. นางสาวชรินรัตน์    อินทะวัน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
38. นางสาวศิริพร       นุชเทียน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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