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ค าน า 

 
              รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  โรงเรียน              
วัฒโนทัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๖4 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑                
ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการที่
จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนา            
การบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ    
   โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
(Self Assessment Report  : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูลใน                    
การรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖4 เป็น
การสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายละเอียดผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย  2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  2.2 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 2.3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และ 2.4 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
           ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รวมทั้งภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือใน                
การพัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ปีการศึกษา 2564 จนส าเร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     (นายสุพล  ประสานศรี) 
                                                                    ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

                                                                    โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 ตามที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่ามี
ความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

 

 

 
                            (นายมานิตย์   ศรีพทิักษ์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั   
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ส่วนท่ี ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  

โดยมี นายสุพล  ประสานศรี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น  211  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน
นักเรียนทั้งหมด  2,866  คน  จ าแนกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   1,411  คน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  1,455  คน 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. 2559 - 2563) 

ด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ด้านที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ด้านที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  “วิถีวัฒโนทัย วิถีที่ดีงาม” พบว่า มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  มีการบริหารงานแบบประสานความร่วมมือกันทั้ง 5 กลุ่มบริหาร 
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป และ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยทุกกลุ่มบริหาร ได้บริหารงานและพัฒนางานภายในกลุ่มด้วยกระบวนการ 
PDCA  กล่าวคือ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  มีการตรวจสอบ
ความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน  และผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ภายใต้การควบคุม ปรับประยุกต์  ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะที่                 
พึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่คาดหวังทั้งผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  โดยอาศัยความร่วมมือของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ทุกกลุ่มบริหารในการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ภายใต้โครงการหลักๆ คือ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องมีและแยกเป็นกิจกรรมส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวมถึงโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  และ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งผลให้คุณภาพของผูเ้รียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
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อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  คุณภาพของผู้เรียนตาม
วิถีวัฒโนทัย  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณภาพ
ของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธและคุณภาพ
ของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต อยู่ในระดับดีเยี่ยม   คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก  
ส่วนในภาพรวมคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม   
 

      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  โรงเรียนม ี 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มี                            
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นทุกด้าน                         
มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาจากการรวบรวมและศึกษาข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน และทุกโครงการ/กิจกรรมมีเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการนิเทศ ก ากับ และการติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดการใช้
งบประมาณ และทรัพยากร ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ  ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และน าเสนอต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าแผนสู่
การปฏิบัติที่แท้จริง ตามก าหนดกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ภายใต้การบริหารงานเชิงคุณภาพทั้ง 5 กลุ่มบริหาร โดยแต่ละกลุ่มมีจุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
กลุ่มบริหารวิชาการ เน้นส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็น
ไทย  เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม  จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
สื่อสาร 2 ภาษา  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร  บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา  และเป็นผู้น าทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล เน้นการบริหารด้วยกระบวนการวงจร
เชิงคุณภาพ แบบกระจายอ านาจให้กับทีมงานเพื่อให้แต่ละงานย่อยด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA  มีระบบ        
การประกันคุณภาพภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการรวมทั้ง
ด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ขับเคลื่อนโดยโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมให้ครูมีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนางานปฏิบัติ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงบประมาณ  มุ่งพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักความถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส ตรวจสอบได้  และบริหารจัดการด้านงบประมาณ  ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบ มีการบริหารจัดการระบบการเงินให้เป็นไปอย่างมี
ระบบ มีการติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดท ากลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา บริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ  จัดระเบียบครุภัณฑ์  ควบคุมตรวจสอบพัสดุ  และครุภัณฑ์ของโรงเรียน  จัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนให้มีความเป็นปัจจุบัน  โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่จัด
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สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน  และให้บริการด้านสวัสดิการ
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีจุดเน้นในการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม โดยยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัย   คุณภาพของงานที่ได้ด าเนินกิจกรรมที่มีผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  เน้นความปลอดภัยของนักเรียนจากการ
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  สามารถน าไปใช้ได้จริงและ
ประสบความส าเร็จ  จากการบริหารงานและกระบวนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนของทั้ง 5 กลุ่มบริหาร 
ซึ่งมีโครงการหลักๆที่สอดคล้อง ดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาการบริหารและ             
การจัดการของทุกกลุ่มบริหาร  โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน  
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน กิจกรรมการพฒันาระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  กิจกรรม
จัดท าข้อมูลและเอกสารระบบสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตาม                 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร  ธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้
ยั่งยืน  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล     
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศ  การบริหารและการจัดการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต   ส่งผลให้คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ                   
ดีเยี่ยม  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน  และจัดการเรยีนรู้
บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  บูรณาการ                              
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
หลักสูตร เพื่อจัดท าหน่วยการเรียนรู้รวมถึงวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งปรากฎใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาครูผู้สอนใช้วิธีการที่
หลากหลาย และใช้สื่อการสอนที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน  ครูที่ปรึกษามีการจัดท าสารสนเทศห้องเรียน อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีรายละเอียดที่ดี สามารถค้นหา ติดตามนักเรียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  ครูได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสอนของตนเอง  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่งปฏิบัติ
หน้าที่ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มบริหารวิชาการ  ครูมีการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อน า
ข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ครูประจ าวิชาออกแบบแผนวัดผลประเมินผลทั้งในรูปแบบ on-site และ
รูปแบบ Online ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ของครูแต่ละรายวิชาเป็นระยะ  ครูแต่ละรายวิชาวัดผลและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนนทั้ง
ในรูปแบบ การทดสอบ ชิ้นงาน ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา ครูแต่ละรายวิชา
มีการน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศการวัดผลและประเมินผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองเป็นระยะ ครั้งที่ 1 หลังจากมีการวัดผลและ
ประเมินผลกลางภาคเรียน และครั้งที่ 2 หลังจากมีการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ข้อมูลที่หลากหลาย
จากรายงานผลการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนในโรงเรียน ได้แก่ วิธี/เทคนิคและสื่อ/เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
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จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มงานสารสนเทศได้จัดท าข้อมูล
สารสนเทศประจ าปี ทั้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน และข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ให้มี
ความเป็นปัจจุบัน ท าให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไปได้   ซึ่งมี
โครงการหลักๆที่สอดคล้อง ดังนี้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาแห่งโลกยุคใหม่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย  กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ  
โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ชีววิทยา  โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียน                  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม   
 

จุดเด่น 
    1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564-2566  โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน “วิถีวัฒโนทัย  วิถีที่ดีงาม” 
เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           2. ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตั้ งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปสูงถึง                  
ร้อยละ 78.11 
    3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  ตลอดจนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
    5. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ ห้องเรียน English Program (EP), 
ห้องเรียน Multilingual Middle School Program (MMSP), ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ Intensive Science – Mathematic Program (ISMP), ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและต ารวจ
(Cadet), ห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ (B-CRE) และห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
(CRE), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ English 
Development Program (EDP), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MSP)  และห้องเรียน สอวน. 
   6. ครูประจ าวิชามีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และแผนวัดผลประเมินผลทั้งในรูปแบบ On 
site และรูปแบบ On line ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และโรงเรียนได้มีการนิเทศติดตาม
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของครูแต่ละรายวิชาเป็นระยะ 
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          7. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูพัฒนาศักยภาพการจดัการสอนของ
ตนเอง มีการก ากับตดิตาม ประเมินผลการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2564 
 8. โรงเรียนมีโครงการ/กจิกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาจากการรวบรวม
และศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และมีการก าหนดการใช้งบประมาณ และทรพัยากร ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมในโครงการ ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิาร 
   9. โรงเรียนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี มีการน าความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์
ในสถานการณ์จริง 
          10. โรงเรียนใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา  ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง  
ประชุมทั้งองค์กร หรือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้เทคนิคระดมสมอง (Brainstorm) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 
 จุดควรพัฒนา 
        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ทั้งนี้อาจจะเนื่องด้วยธรรมชาติของวิชาในกลุ่มสาระ เน้นทักษะของผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านมา นักเรียนเรียนออนไลน์เกือบทั้งปีการศึกษา งดการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สาเหตุจาก                   
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติตามเป้าหมายที่ก าหนด ใน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  3. ส่งเสริมการอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน 
การสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจและพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
  4. จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล ให้มี
รูปแบบและกระบวนการอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่ก าหนด คือ คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ และ
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา ดว้ยการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
1. คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีวัฒโนทัย 
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์  

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
      2.2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 
      2.3 ส่งเสริมธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยให้ยั่งยืน 
      2.4 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
          วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
     3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     3.3 ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
     3.4 ส่งเสริมให้ครูสร้างความตระหนักตามหลักวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 
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ส่วนท่ี ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
   1)  สภาพพื้นท่ีของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (Wattanothaipayap School)   
ที่ตั้งสถานศึกษาเลขรหัสประจ าบ้าน  5099-031706-4 
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๗๑๕๑   หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๒๗-๗๔๕๒  
e-mail School007@chiangmaiarea1.net  
website http://www.wattano.ac.th  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 เขตพื้นที่
บริการการศกึษาทกุต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  
รหัสประเภทสถานศึกษา 31 โรงเรียนมัธยมศึกษา  
ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 03 เทศบาลนคร 
ชื่อเขตการปกครอง  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เน้ือที่ของสถานศึกษา  27  ไร่  1 งาน 55 ตารางวา 

 
   

 
ภาพแสดงแผนที่ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

 
 

 

mailto:School007@chiangmaiarea1.net
http://www.wattano.ac.th/
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     2)  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดท าการสอน               
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125)  โดยพระราชด าริของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ องค์ที่ 8 พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะก่อตั้งโรงเรียนสอนเด็กหญิงในนครเชี ยงใหม่ โดยทรง              
พระกรุณาโปรดให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม 
กรมการเมืองเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนค า ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียนและทรงรับอุปการะ โดยมี              
นางอบเชย เป็นครูใหญ่คนแรก วันเปิดท าการเรียนการสอนมีนักเรียนทั้งสิ้น  70 คน 

 ใน พ.ศ. 2457  ขุนอุปกรณ์ศิลปสาตร์ ธรรมการมณฑลพายัพ ด าเนินการให้เปิดท าการสอน                    
ณ บริเวณบ้านพักธรรมการจังหวัดใกล้วัดดอกเอื้อง ต่อจากนั้นหลวงอนุภาณสิศยานุสรรค์ ธรรมการ                    
มณฑลคนต่อมาด าเนินการต่อ โดยมีนางจ ารัส  หงสกุล เป็นครูใหญ่ และในปีถัดมา เมื่อโรงเรียนชายที่ตั้ง           
ณ คุ้มหลวง ข้างวัดดวงดี  ต่อมาโรงเรียนสตรีจึงได้ย้ายไปแทนที่ตามค าสั่งมณฑลพายัพ สมัยขุนเชิดวิชาครูเป็น
ธรรมการ เปิดท าการสอนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2459 และได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจ า
มณฑลพายัพ "ยุพราชวิทยาลัย" ต่อมาใน พ.ศ. 2460 รื้ออาคารเรียนที่วัดดวงดี ไปสร้างใหม่ในที่ดินของ
อ ามาตย์ตรีเจ้าราชบุตร (ปัจจุบันคือ ถนนพระปกเกล้า) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในปัจจุบัน  
 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ ธรรมการมณฑลพายัพ มีค าสั่งประกาศที่ 
771 ให้แยกโรงเรียนสตรีประจ ามณฑลพายัพ "ยุพราชวิทยาลัย" ที่มีครูใหญ่เพียงคนเดียว คือ รองอ ามาตย์โท
ขุนอาจวิชาสรร โดยได้เพิ่ม นางเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณการ รักษาการแทนครูใหญ่ และได้รับการยกฐานะเป็น 
โรงเรียนสตรีประจ ามณฑลพายัพ  

ใน พ.ศ. 2471 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ได้น าความกราบ
บังคมทูลเพื่อขอพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า (พระราชอิสริยยศปัจจุบัน คือ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ) โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนามโรงเรียนจากพระนามเดิม “ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา” ว่า “วัฒโนทัย" (เป็นค าที่สนธิ
กัน ระหว่างค าว่า วัฒนา และ อุทัย ) ต่อมาในวันที่ 7 มกราคม 2471 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด าเนิน ทรงประกอบพิธีเปิด
ป้ายนามโรงเรียน สตรีประจ ามณฑลพายัพ "วัฒโนทัยพายัพ " ต่อมาใน พ.ศ. 2474 ธรรมการมณฑลให้รวม
โรงเรียนสตรีประจ ามณฑลพายัพ วัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด นับแต่นั้นมา 

พ.ศ. 2482  นางอาภรณ์  คชเสนี  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรยีนมาอยู่ ณ แห่งใหม่  ถนน
บุญเรืองฤทธิ์  ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484 – 2488  โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายพัเป็น
สถานที่พักของทหารญี่ปุ่น โรงเรียนจึงต้องยา้ยไปท าการสอนที่โรงเรียนฮั่วเอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ถนนช้างคลาน 
และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง (จันทราราษฎรป์ระสาท) ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ และ
ใน พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จากเดิม "โรงเรียนสตรวีฒัโนทัยพายัพ" เป็น "โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั" 
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   3) ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  มีที่ตั้งอยู่ติดกับคูเมืองเชียงใหม่ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  ขั้นกลาง

ด้วยถนนบุญเรืองฤทธิ์  ทิศเหนือ ติดกับ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ และเขต             
การปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินเอกชน  และทิศตะวันตก ติดกับ สนามกอล์ฟ กองบิน 
41 อยู่ในเขตพื้นที่ต าบลหายยา  ซึ่งเป็นต าบลที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานแขวงเม็งราย  
เทศบาลนครเชียงใหม่  สภาพชุมชนโดยรอบเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ  วัดและชุมชนที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง  จ านวนประชากรของต าบลมีทั้งสิ้น 29,025 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.16 จากประชากร
ทั้งหมด ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  220,499 คน* อาชีพหลักของต าบลหายยา คือ 
การพาณิชยกรรม หัตถกรรม และรับจ้างทั่วไป  โดยประชากรร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ  ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนคือ ชุมชนหายยา  มีความเข้มแข็ง  มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อโรงเรียน  โรงเรียนได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ตลอดจนการน าภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
*  แหล่งข้อมูล :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ประชากรประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  
31 ธันวาคม 2564)  รวบรวมและวิเคราะห์  โดย สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที [แก้ไขล่าสุด : 25 มีนาคม 2565 เวลา 16:54 น.] 
 

 
     4)  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน 
  

  
ตราสัญลกัษณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั 

 
สีประจ าโรงเรียน : ฟ้า-ขาว 

 

 
ธงประจ าโรงเรียน : ธงฟา้ขาว 

 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน :  กาสะลอง (ดอกปีบ) 
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        5)  ค าขวัญ  คติธรรม วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
            อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 
 
ค าขวัญ    สะอาดกายเจริญวัย  สะอาดใจเจริญสุข 

คติธรรมของโรงเรียน สุสิกขิตา  อติจริยา  “เรียนดี  มีมารยาทงาม” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล ภายในปี 2566” 

พันธกิจ (Mission) 
1. คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
       การแข่งขัน 
 1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีวัฒโนทัย 
 1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
2. การบริหารและการจัดการ 
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 2.3 ส่งเสริมธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยให้ยั่งยืน 
 2.4 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
3. การจัดการเรียนการสอน 
 3.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรูค้วามสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3.3 ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 3.4 ส่งเสริมให้ครูสร้างความตระหนักตามหลักวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 
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เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดค านวณ 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
6.  ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี 
7.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
9.  ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ    
หลากหลาย 
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม  
11. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิถีวัฒโนทัย   
12. ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ดา้นสุขภาพ 
13. ผู้เรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
14. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 
15. ผู้เรียนสื่อสารสองภาษา 
16. ผู้เรียนล้ าหน้าทางความคิด 
17. ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
18. ผู้เรียนรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
19. ผู้เรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
20. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
21. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
22. ผู้เรียนมีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมีพฤติกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
23. ผู้เรียนสรา้งองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสังคมมีจิตส านึก ซื่อสัตย์ สจุรติ และมีจิตสาธารณะ 

2.พัฒนาการบริหาร 
และการจัดการ 

24. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
25. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าประสงค์ 
26. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
27. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
28. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
การจดัการเรียนรู้อยา่งมคีุณภาพ 
29. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
30. สถานศึกษาธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยนื 
31. สถานศึกษามีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
32. สถานศึกษามกีารบริหารและการจดัการโรงเรียนตามกรอบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
33. สถานศึกษามกีารด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
34. สถานศึกษามกีารบริหารและการจดัการตามแนวทางงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
35. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 

3 .พัฒนาการจั ดการ
เรียนการสอน 

36. ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
37. ครใูช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู ้
38. ครูบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
39. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
40. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจดัการเรียนรู้ 
41. ครจูัดการเรียนรู้บูรณการตามวิถีวัฒโนทัย วถิีแห่งความดีงาม 
42. ครจูัดการเรียนรู้บูรณการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
43. ครจูัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
44. ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
อัตลักษณ ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

เอกลักษณ์   : โรงเรียนวิถีพุทธ  อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา 

ปณิธาน   : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี 
คุณภาพสมบูรณ์ด้วยก าลังกาย  ก าลังใจและก าลังปัญญา  ท าประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและรักษาไว้   
ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของนครเชียงใหม่ 
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จุดเน้น    
 โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั มีแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารและการจดัการ และกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาและส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  พัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบและให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งโลกยุคใหม่   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ และ
สภาพแวดล้อม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และการท างาน
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ   อย่างเป็นระบบ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แห่งโลกยุคใหม่
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาส่งเสริมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเชิงระบบ
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนากระบวนการจัด                
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

         ภายใต้กลยทุธ์ ดังนี ้
             1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงระบบคุณภาพ 
             2) พัฒนากระบวนการบริหารและการจดัการศึกษา เชิงระบบคุณภาพ 
             3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา เชิงระบบคุณภาพ 
             4) พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนเชิงระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ประกาศ ณ วันที ่16 ธันวาคม 2563 “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”                      
1. ดา้นความปลอดภัย  2. ดา้นโอกาส  3. ดา้นคุณภาพ  และ 4. ดา้นประสิทธิภาพ   
 
 
จุดเด่นของโรงเรียน  

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบตนเองทั้งทางด้านการเรียน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
  มีความใฝรู่้ใฝ่เรียน ศกึษาแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
  ประสงค์ที่ดี  กิจกรรมสภานักเรียนที่พัฒนาการเป็นผู้น าผู้เรียน  จนเป็นโรงเรียนต้นแบบสภา 
  นักเรียน  ระดับประเทศ และกิจกรรมนอกหลักสตูร  ส่งเสริมความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถ่ิน   
  ดนตรพีื้นเมือง  กลองสะบัดชัย  ฟ้อนเล็บ  โดดเดน่ทั้งเรื่องเรียนดี มีมารยาทงาม  ยิ้ม  ไหว้   
  ทักทาย การอนุรักษว์ัฒนธรรมลา้นนา การรักษาความสะอาดและการใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย  ที่ส่ งเสริมพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถตามความต้องการและก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล  ครูน าไปจัดท ามาตรฐาน    
การเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชนในรายวิชาพื้นฐาน
หรือรายวิชาเพิ่มเติม  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผ่านทางการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) 
 สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาครูและบุคลากร  โดยมีวิธีการที่หลากหลาย  
เช่น กระบวนการ PLC (Professional  Learning Community)  การสอนงาน  โดยระบบ
ครูอาวุโสทั้งในและนอกประจ า (Coaching and Mentoring)  เพื่อสืบสานต่อยอดรวมทั้ง
การส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน   
 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เรียนและการเรียนรู้  การใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการสอน (Google  Classroom)                 ที่
เป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทักษะ                 
การคิดขั้นสูง  เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  Active  Learning  ส่งเสริมทักษะ
การคิดและการปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  และจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรายวิชาต่าง ๆ  เช่น โรงเรียนเป็นศูนย์เครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  
ศูนย์โรงเรียนขยายผลโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ภาคเหนือตอนบน 
 การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้   
มีการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้                  
การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
 การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  ห้องเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน  มีสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ  เช่น ห้อง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษ EP  ห้องเรียน 5 ภาษา  มีการสร้างบรรยากาศ
ที่มีความเป็นวัฒนธรรมแต่ละประเทศ  ผู้เรียนมีความสุข  ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมี
ความเป็นประชาธิปไตยในชั้นเรียน  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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     6)  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
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         7) ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ               

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุม่บริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
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          8) ข้อมูลครูและบุคลากร   
       
ประเภทของบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.
ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่า ป.
ตร ี

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ 2 2 - - 4 4 
ครูประจ าการ 47 94 - 62 79 141 
ครูอัตราจ้าง 7 7 - 14 - 14 
นักการ / พนักงานขับรถ 3 - 3 - - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 14 22 - - 22 
พนักงานราชการ 3 - 3 - - 3 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - 0 
ครูชาวต่างชาต ิ 5 5 - 9 1 10 
เจ้าหน้าที่ 2 11 - 12 1 13 
อื่น ๆ - - - - - 0 
รวมทั้งสิ้น 78 133 28 97 86 211 

      
 
          9) ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 21 มกราคม 2565) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,866 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง (คน)  
ชาย หญิง 

ม.๑ 13 192 286 478 37 

ม.๒ 12 208 267 475 40 

ม.๓ 12 178 280 458 38 

รวม ม.ต้น 37 578 833 1,411 38 

ม.๔ 13 174 315 489 38 

ม.๕ 13 157 339 496 38 

ม.๖ 11 163 307 470 43 

รวม ม.ปลาย 37 494 961 1,455 39 

รวมทั้งหมด 74 1,072 1,794 2,866 39 
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      2.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดีเยี่ยม 

  
 2.2.1 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  1)  ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
  2) กระบวนการพัฒนา 
           สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
สภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานศึกษาและนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องการเน้นพัฒนาส่งเสริ ม
ผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคลในทุก ๆ ด้าน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานได้จัด
กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น   
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุก
ระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 - โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน  
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 - โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
 - โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย   
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต  
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  3) ผลการพัฒนา 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของ

ผู้เรียน ประกอบด้วย 9 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวถิีวัฒโนทัย 
1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรยีนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรยีนสุจริต 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

75 80.25 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
ตามระดับชั้น 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษได้ตามระดบัชั้น 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พดู) 
ภาษาไทยตามระดับชั้น 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พดู) 
ภาษาอังกฤษตามระดับชัน้ 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น 
 
 
 

75 80.25 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 84.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  เพือ่การเรียนรู้และแก้ปัญหา 
2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
เพื่อการเรียนรู ้
4) ผู้เรียนสามารถชี้น าการเรียนรูด้้วยตนเอง  
(Self-Directed Learning) 
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self 
Management) ได้ทุกสถานการณ ์
 

75 84.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 70 77.90 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 70 80.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาศาสตร์) 

75 84.67 
สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เทคโนโลยี) 

75 81.58 
สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 75 87.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 80 83.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  80 89.09 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 75 89.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่1 75 81.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่2 75 79.11 สูงกว่าเป้าหมาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 97.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนสามารถประยกุต์องค์ความรู้มาสรา้งชิน้งาน 
หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ได้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวตักรรมหรือชิ้นงานของ
ตนเองสู่สาธารณชนได ้  
 

ดีมาก ดีมาก ตามเป้าหมาย 



๒๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดีมาก ดีมาก ตามเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนางานในระดับสากล 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน อยา่งสรา้งสรรค์และ
มีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ดีมาก ดีมาก ตามเป้าหมาย 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 78.11 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 
 (ดีมาก) 

78.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 60 74.37 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 50 75.49 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาศาสตร์) 

70 81.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เทคโนโลยี) 

70 75.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70 77.37 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 90 76.33 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  90 73.69 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 80 75.82 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่1 70 74.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่2 70 75.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 99.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
2) ผู้เรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูร
สถานศึกษาจากฐานเดิม ในด้านความรู ้ความเข้าใจ และ
ทักษะกระบวนการตา่ง ๆ 

2 
(ดีมาก) 

2.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2.94 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 1 14.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 5.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 3.92 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ลดลง 5.21 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  2 ลดลง 6.43 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 ลดลง 5.41 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่1 1 1.04 สูงกว่าเป้าหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่2 1 3.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 9.68 สูงกว่าเป้าหมาย 
3) ผู้เรียนมีความกา้วหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 3 8.30 สูงกว่าเป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 8.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย  2 16.01 สูงกว่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์  4 4.67 สูงกว่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4 3.26 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1  4 9.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 8.16 สูงกว่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย  2 13.43 สูงกว่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4 6.76 สูงกว่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 4.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 2 9.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   4 6.81 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

75 97.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พรอ้มที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2) ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และ 
เจตคติที่ดตี่อการท างานงานอาชีพ หรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

75 97.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1  
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 

  
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาหลัก 1.1  ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบวา่ 
 คุณภาพของผู้เรียนสูงกวา่เป้าหมาย  15  ประเด็นการพจิารณาย่อย  คดิเป็นร้อยละ  75.00 
 คุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมาย      5   ประเดน็การพจิารณาย่อย  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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 4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
- ผลการประเมินความสามารถในการอา่น การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนรายบุคคล 

ตามระดับชั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ผลการประเมินความสามารถในการอา่น การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน

รายบุคคลตามระดับชั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศที่ 1 
- ผลการประเมินความสามารถในการคดิค านวณของผู้เรียนรายบุคคล ตามระดับชั้น ของกลุ่มสาระ

การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
- ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารเป็นรายบุคคลของกลุ่ม

สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 
- ผลการประเมินความสามารถในการคดิ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญและผลสัมฤทธิ์ทาง               

การเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยงานวดัและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั ประจ าปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (SAR) ปีการศึกษา 2564 
  
5) จุดเด่น 
เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณของผู้เรียน   

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน พบว่ามีคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนมากมีทักษะการด ารงชีวิตสามารถปรับอยู่
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ทุกสถานการณ์  นอกจากนี้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย แสดงถึงการมี ความรู้และทักษะ
กระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 

 
6) จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรมหรือชิ้นงานของตนเองสู่สาธารณชนให้มากขึ้น และส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานในระดับสากล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียนของนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพ 

 
7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

 ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพร้อมๆ กับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ                     
แนวทางการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบันให้ตรงกันระหว่างครู  ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

90 97.63 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
2) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้น าสร้างสรรค์
สังคม 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา มีวิถี
ประชาธิปไตย มีคา่นิยมและจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
และวัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของสังคม 
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

90 97.63 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 90 96.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถระบุความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตนได้ 
2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส าคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้
ของไทยและมีพฤติกรรมความเป็นไทย 
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและประเพณีท้องถิ่น   ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบัน
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์
5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรยีนรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

90 96.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 96.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยรับ
ฟังด้วยความตั้งใจแสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกัน
และกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมวีัฒนธรรม 
ที่หลากหลายในสังคม 

90 96.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจ
สนทนา เจรจาไพเราะ มนี้ าใจเกื้อกูลต่อผูอ้ื่นและติดต่อ
สัมพันธ์ระหวา่งบุคคลในทางที่ดี 
3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็น
คุณค่า ปฏิบัติงาน ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 
1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม 80 91.48 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายผา่นเกณฑ์ 
2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตทีด่ี 
3) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

80 91.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 

  
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบวา่ 
 คุณภาพของผู้เรียนสูงกวา่เป้าหมายทุก  15  ประเด็นการพจิารณาย่อย  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ประเด็นพิจารณาหลัก 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน และประเด็นพิจารณาหลัก 1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย  
30 ประเด็นการพิจารณาย่อย  คิดเป็นร้อยละ  85.71  และตามเป้าหมาย  5  ประเด็นการพิจารณาย่อย  
คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถวีัฒโนทัย  มีผลการประเมินดังนี ้

ตารางที่ 3  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย  ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวถิีวัฒโนทัย 
1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ ปฏิบัติตนตาม
วิถีวัฒโนทัย 

90 90 ตามเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความสง่างามทุกกาลเวลา 
ตามปรัชญาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั “เรียนด ี 
มีมารยาทงาม” ประกอบด้วย งามกาย งามวาจา               
งามจิตใจ งามศีลธรรมจรรยา และงามปัญญา 
2) เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนักเรียนวัฒโนทัยพายพั  
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 
3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 
4) เป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันต่อสถาบัน 

90 90 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3  
คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย 

ดีเยี่ยม 

  
งานวิถีวัฒโนทัยได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือได้มีกระบวนการประชุมเพื่อวางแผน

กับคณะท างานเพื่อด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของวิถี               
วัฒโนทัยรวมถึงพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้ร่วมกันเป็นแบบอย่าง และสืบทอดแนววิถีวัฒโนต่อไป                   
โดยการน าเข้าบูรณาการในแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา  และได้มีการประเมินผลคุณลักษณะ
ดังกล่าวในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาอีกด้วย   

ผลการด าเนินงาน งานวิถีวัฒโนได้ด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา และพบสภาพปัญหาของการบริหารและการจัดการ คือ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง ท าให้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิถีวัฒโนทัย  ไม่ได้ เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีการปรับแนวทางดังกล่าวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ  โดยมโีครงการและกิจกรรม ดงันี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด 1  โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 2  กจิกรรม 
 ได้แก่ โครงการ วิถีวัฒโน 
  กิจกรรม อบรมครูวิถีวัฒโน 
  กิจกรรม บูรณาการการจัดการเรียนรู้แนววิถีวัฒโน 



๒๗ 
 

 

 

ข้อค้นพบ  เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่  ท าให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นวิถีวัฒโนให้แก่ผู้เรียนต้องถูกปรับเปลี่ยนไป                             
จึงได้มีการน าเอาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ งผู้ เรียนตามแนววิถีวัฒโนทัย                            
เข้าบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงความเป็นลูกวัฒโนเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง                 
ท าให้การปลูกฝังคุณลักษณะตามแนววิถีวัฒโนต้องถูกปรับให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ และถูกประเมินผลผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้การพิจารณาในบาง
ประเด็นย่อยที่ต้องเห็นเป็นรูปธรรม ยังไม่สามารถประเมินผลได้อย่างดีนัก  รวมถึงการจัดกิจกรรมการอบรม
วิถีวัฒโนทัยส าหรับครู ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวทางในการพัฒนา  เตรียมการด าเนินการพฒันาครูตามแนววิถีวัฒโนทัยในรูปแบบออนไลน์ หาก
สถานการณ์ของโรคระบาดยังไม่ดีขึ้น 

 
1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสขุภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนมีความรูด้้านสขุภาพ สามารถสื่อสาร ชีแ้นะ
เรื่องสุขภาพส่วนบุคคลของตนเองและผู้อื่นได้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

1.4.2 ออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ 80 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนออกก าลังกาย ตามความสนใจอยา่งสม่ าเสมอ 
มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมพลศกึษา 

80 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก  1.4  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดีเยี่ยม 

  
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือ วางแผนและจัดท า

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ด าเนินงาน
ตามโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและติดตามและประเมินผลรวมถึงจัดท าแฟ้มตามตัวชี้วัดการด าเนิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ทั้ง 19 ตัวชี้วัด 
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 ผลการด าเนินงาน พบว่า ได้ร่วมพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมที่ดี มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความคาดหวังของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และ               
พบสภาพปัญหาของการบริหารและการจัดการ คือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้                   
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงมีข้อจ ากัด  จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมใน
หลายกิจกรรม 

การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด   1   โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด  1  กิจกรรม 
  ได้แก่ โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  
ข้อค้นพบ ทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้

เข้ารับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัย 2 ในปีพ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 นี้ ไม่ได้มีการเข้ารับ                         
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังคงถือเป็นการรักษาสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัย 2 ไว้ 
นอกจากนี้ทางงานอนามัยยังได้สอดแทรกและเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มี
สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรค 

ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนโดยตรงมีข้อจ ากัด  จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในหลายกิจกรรม 

แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดระบาด การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ควร
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้มีการใช้นวัตกรรมหรือสื่อออนไลน์มากขึ้น  
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1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศกึษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 50 79.48 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 58.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแตร่ะดับ 3  
ขึ้นไป 

50 65.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป 

50 72.94 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป 

50 70.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ตั้งแตร่ะดบั 3 ขึ้นไป 

50 74.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 91.18 สูงกว่าเป้าหมาย 

7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้น
ไป 

50 87.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป 

50 93.16 สูงกว่าเป้าหมาย 



๓๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป 

50 94.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

10) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป)              
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป 

50 86.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.5.2 สื่อสารสองภาษา 80 83.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง เพื่อการศึกษาคน้คว้าหาความรู ้การตดิตอ่ 
สื่อสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา 
ความรว่มมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน และมีทักษะการสือ่สารภาษาตา่งประเทศที่สอง 
2) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้าน 
การฟัง/พูด/อา่น/เขียนภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ ใน
งานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จดัให้มเีวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับดา้น 
การฟัง/พูด/อา่น/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงาน
ที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศกึษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จดัให้มเีวทีการแสดง/การประกวด/การ
แข่งขัน) 
4) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ทีเ่ข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR มีคะแนน
ผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR 
5) ผู้เรียนชั้น ม. 4 - 6 ที่เข้าร่วมโครงการคดัเลอืกเข้า
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, 
IELTS, TOEC หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบ
คะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 40 ของคะแนนเต็ม) 
6) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่
เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสือ่สาร 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
7) ผู้เรียน ชั้น ม.4 - 6 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่
เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสือ่สาร
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

80 83.83 สูงกว่าเป้าหมาย 



๓๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1.5.3 ล้ าหน้าทางความคิด ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ์
(Scientific Thinking) เพื่อการเรียนรู ้
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking 
การคดิอย่างมวีิจารณญาณ (Critical Thinking และ 
การคดิริเริ่มสร้างสรรค ์(Creative Thinking และใช้ ICT           
เพื่อการเรียนรู้ โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการเรียนรู้ และด ารงชีวติ 
3) ผู้เรียนมีผลงานการศกึษาค้นคว้า ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) ด้าน ICT, IOT, M2M (เกม/
หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอพพลิเคชั่น) ได้
เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ ได้รับรางวลัจาก
งานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/
แข่งขัน) 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

1.5.4 ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์ 70 87.52 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง (Independent  Study) และสามารถสรา้ง
นวัตกรรมไดด้้วยตนเอง 
2) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้านภาษาไทยคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ 
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ
ภาษาตา่งประเทศ ไดร้ับการประเมินจากครู และ
ผู้ทรงคุณวุฒวิ่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพตั้งแตร่ะดบัดีข้ึน
ไปจากการแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ         
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตา่งประเทศ ไดเ้ข้าร่วม 
หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ เขตพื้นที่การศกึษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งชนั) 
4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
(Independent  Study) 

70 87.52 สูงกว่าเป้าหมาย 



๓๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

5) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวซิาการ
หรือวิชาชพี ได้จากการออกแบบ การประดิษฐ์และ
สร้างสรรค ์
1.5.5 รว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 80 99.84 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและมีจติส านึกใน                 
การส่งเสริม พิทกัษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมี            
ทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชวีิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศต่างๆ  
ในฐานะเป็นพลโลก 
2) ผู้เรียนมีผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่
เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม วิถีชวีิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สังคม ของนักเรียนที่ท าข้ึนด้วยความริเริ่มของ ตนเอง              
ที่ได้รับ การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรง 
คุณวุฒิจากการแสดง ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน
จัดให้มีการแสดง และการประเมินผลงานประจ าปี) 
3) ผู้เรียนมีผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม 
4) ผู้เรียนมีผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study) ที่เกี่ยวกับประเทศสมาชกิ
อาเซียน และประเทศอื่นที่สนใจ  ได้เข้าร่วมหรือรบั
คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขันหรือได้รับ
รางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศกึษาหรือ 
หน่วยงานต่าง ๆ จดัให้มเีวทีการแสดง/การประกวด/            
การแข่งขัน 

80 99.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ดีเยี่ยม 

  
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือ มีการประชุมวาง

แผนการด าเนินงานและการด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการสื่อสารอย่างน้อย 2 
ภาษา  โครงการห้องเรียน  Multilingual  Middle  School  Program (MMSP)  และแผนการเรียนสาย
ภาษาต่างประเทศที่ 2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้วิชา IS และส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีทักษะทางด้านความคิดน าไปสู่การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 



๓๓ 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ร่วมพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพบสภาพปัญหาของการบริหารและการจั ดการ  คือ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ท าให้
การด าเนินกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ทั้งหมด  จึงได้ เปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการบาง
กิจกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ 

 
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด   1   โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด  1  กิจกรรม 
  ได้แก่ โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่70 
  
ข้อค้นพบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่มี

การจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2564 จึงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนโดยตรงมีข้อจ ากัด  จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในหลายกิจกรรม 

แนวทางในการพัฒนา ด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและสื่อสารอย่างน้อย 
2 ภาษา และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะทางด้านความคิดน าไปสู่การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

 

1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีผลการประเมินดงันี้ 

ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.6.1 มีคุณภาพตามลักษณะของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

80 90.00 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนเรียนรู้ รูจ้ักทรพัยากรจนเกิดความรูด้้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2) ผู้เรียนเกิดจิตส านกึในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรในงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

80 90.00 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.6  
คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือ มีการประชุมวาง

แผนการด าเนินงาน และ การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรในงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ผลการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้พัฒนานักเรียนเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน และพบสภาพปัญหาของการบริหารและการจัดการ คือจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ทั้งหมด จึงได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการบางกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ 

การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด   1   โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด    3   กิจกรรม 
 ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์น้อยวัฒโนทัย 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ข้อค้นพบ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้

ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  นักเรียนไม่สามารถมาเรียนทีโ่รงเรียนการจัดกจิกรรมต่างๆจึง              
ท าได้ยากและต้องยกเลิกการจดักิจกรรมหลายอยา่ง  เช่น  การจดัอบรมนักเรียนแกนน านักพฤกษศาสตร์น้อย   
วัฒโนทัย  การจัดประชมุผู้น าชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่น  การจัดนิทรรศการระดับประเทศร่วมกับ อพ.สธ. 
 



๓๕ 
 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ท าให้ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  นักเรียนไม่สามารถมาเรยีนที่โรงเรียนการจัดกจิกรรมตา่งๆ
จึงท าได้ยากและต้องยกเลิกการจัดกจิกรรมหลายอย่าง เช่น การจดัอบรมนักเรียนแกนน านักพฤกษศาสตร์น้อย 
วัฒโนทัย การจดัประชุมผู้น าชุมชนฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  การจัดนิทรรศการระดับประเทศร่วมกับ อพ.สธ. 

แนวทางในการพัฒนา ด าเนินงานในกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์  และปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่
ไม่สามารถจดัให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 

1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  มีผลการประเมินดงันี้ 

ตารางที่ 7  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7.1 มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       

80 80.00 ตามเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ 
2) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล 
3) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี 
รอบคอบ และมีคุณธรรม 

80 80.00 ตามเป้าหมาย 

1.7.2 ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

80 80.00 ตามเป้าหมาย 

1) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อ    
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
2) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
3) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

80 80.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีมาก 

  
 งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือ มีการประชุม                 
วางแผนการด าเนินงาน และการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดท า   
โฟมบอร์ดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่  2 แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมที่  3 
แหล่งเรียนรู้ปุ๋ยหมัก กิจกรรมที่  4 แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด  กิจกรรมที่  5 แหล่งเรียนรู้ท านาข้าว                     
กิจกรรมที่ 6 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลา  กิจกรรมที่ 7 แหล่งเรียนรู้เพาะช ากล้าไม้  กิจกรรมที่ 8 ปรับภูมิทัศน์



๓๖ 
 

 

 

และระบบน้ าในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และน าไปก าหนดแนวทาง ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
          ผลการด าเนินงาน พบว่า นักเรียน ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมาก นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นหลัก1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง  ประเด็นรอง1.7.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
          1) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
          2) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 
          3) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี รอบคอบ และมีคุณธรรม 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรยีนและมาตรฐานการศกึษาให้เป็นไปตามความคาดหวังของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน             
การจดัการศึกษา  

 
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด       1      โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด       1      กิจกรรม 
 ได้แก่ โครงการ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   
  กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
 
ข้อค้นพบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ และการเรียนแบบออนไซต์โดยการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ท าให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้น้อยลง  ครูใช้วิธีสอดแทรก/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในรายวิชาที่สอน 

ปัญหาและอุปสรรค มีการใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูน้้อย เน่ืองจากนักเรียน เรียน
ออนไลน์ที่บ้าน 

แนวทางในการพัฒนา  ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                
โดยการสอดแทรก /บูรณาการ ในรายวิชาที่สอน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยให้นักเรียนที่มาเรียนออนไซต์ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

 

1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.8  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวถิีพุทธ 
1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมี
พฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
2) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามพฤติกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.8  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรยีนวิถีพุทธ 

ดีเยี่ยม 

  
งานโรงเรียนคุณธรรม ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  กล่าวคือผลการด าเนินงาน พบว่า

สามารถด าเนินการแบบบูรณาการการเรียนการสอนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019               
ท าให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และไม่มีการรวมกลุ่มนักเรียนท าให้ต้องใช้การสอดแทรกในการจัดการ
เรียนการสอน ส่วนกิจกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมโดยนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ใช้การนิเทศออนไลน์ 

การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด  2 โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด  2 กิจกรรม 
 ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการแบบบูรณาการการเรียนการสอนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ท าให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และไม่มีการรวมกลุ่มนักเรยีนท าให้ต้องใชก้ารสอดแทรกใน 
การจดัการเรียนการสอน 

ปัญหาและอุปสรรค มีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 ท าใหม้ีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์ไม่สามารถจัดกจิกรรมการรวมกลุ่มที่โรงเรียนได้ 

แนวทางในการพัฒนา ครูมีความพยายามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่ท าให้ผู้เรียนเครียด
จนเกินไป พยายามปลูกฝังคุณธรรมในขณะเรียนออนไลน์หรือขณะที่นักเรียนขอค าปรึกษาส่วนตัว มุ่ง ส่งเสริม
ให้ครูมีความรักเมตตาต่อศิษย์ แม้จะเรียนแบบออนไลน์ใช้กระบวนการบูรณาการส่งเสริมคุณธรรมใน              
การเรียนหรือในการอบรมโดยครูที่ปรึกษา 

 
 
 



๓๘ 
 

 

 

1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 9  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นการพจิารณาหลกั 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต ปีการศกึษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
1.9.1 สร้างองค์ความรูแ้ละกระบวนการเรียนรูท้ี่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตส านึก ซื่อสัตย ์สุจริต 
และมีจิตสาธารณะ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

1) สร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
2) ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 
ประการ 
3) มีค่านิยมเชิดชูความด ีความซื่อสตัย์ สุจริต และมีจิต
สาธารณะ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 

ดีเยี่ยม 

  
งานโรงเรียนสุจริต  ได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA  แต่เน่ืองจากสถาการณ์การแพรร่ะบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้งานโรงเรียนสุจริตไม่ได้ด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 1 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความคาดหวังของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน               
การจัดการศึกษา และพบสภาพปัญหาของการบริหารและการจัดการ คือ โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้ผู้เรียนมา
โรงเรียนได้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
ครูผู้ด าเนินงาน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

 
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 ขับเคลื่อนและด าเนินการ โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 จ านวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ 
 จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม 

 ได้แก่ โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  
                     ประจ าปีการศึกษา 2564 

 กิจกรรมการจดักิจกรรมโรงเรียนสุจริตในโรงเรียน  
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการแบบบูรณาการการเรียนการสอนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ท าให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และไม่มีการรวมกลุ่มนักเรียนท าให้ต้องใช้การสอดแทรกใน            
การจัดการเรียนการสอน 



๓๙ 
 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค มีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 ท าใหม้ีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์ไม่สามารถจัดกจิกรรมการรวมกลุ่มที่โรงเรียนได้ 

 

แนวทางในการพัฒนา ครูมีความพยายามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่ท าให้ผู้เรียนเครียด
จนเกินไป พยายามปลูกฝังคุณธรรมในขณะเรียนออนไลน์หรือขณะที่นักเรียนขอค าปรึกษาส่วนตัว  มุ่งส่งเสริม
ให้ครูมีความรักเมตตาต่อศิษย์ แม้จะเรียนแบบออนไลน์ใช้กระบวนการบูรณาการส่งเสริมคุณธรรม                  
ในการเรียนหรือในการอบรมโดยครูที่ปรึกษา 

 
 

   2.2.2 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
   2) กระบวนการพัฒนา 
   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  โรงเรียน             
วัฒโนทัยพายัพได้มีการพัฒนาทุกด้านที่มีส่วนส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
   - โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  
   - โครงการพัฒนาการบรหิารและการจัดการของทุกกลุ่มบริหาร   
   - โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน   
   - โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   - โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน  
    กิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  

   กิจกรรมจัดท าข้อมูลและเอกสารระบบสารสนเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั   
   กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศกึษา 2564   

   - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
   - โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา “วิถีวัฒโนทัย  วิถีที่ดีงาม” 
ประกอบด้วยธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ การบริหารและการจัดการ
โรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล  การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การบริหารและการจัดการตาม
โรงเรียนสุจริต    
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

 

   3) ผลการพัฒนา 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ ปีการศกึษา 2564 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจชดัเจน 
2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา 
3) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกบั
ความต้องการของชุมชน และท้องถ่ิน 
4) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
5) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐบาล 
6) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกบั
หน่วยงานต้นสังกัด 
7) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
8) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกบั 
งานสวนพฤกษศาสตร ์

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มี 
การด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษา 
3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
4) มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา 
5) มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



๔๑ 
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ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเน่ือง 
8) มีการบริหารอตัราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม 
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดั
การศกึษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.3   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน 
2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม 
3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวติ
จริงของผู้เรียน 
4) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6) มีการก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
7) มีการประเมินหลักสูตรประจ าป ี
8) มีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ใน 
การพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) มีการส่งเสริมให้ครูท า ID Plan ส าหรับพัฒนาตนเอง 
2) มีการส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาครูให้
จัดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) มีการส่งเสริมให้ครูพฒันา และเข้ารับการพัฒนา
ตามความต้องการ 
4) มีการติดตามการน าความรูจ้ากการอบรมของครู
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีการส่งเสริมให้ครูมีวทิยฐานะที่สูงข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



๔๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
6) มีการส่งเสริมให้ครูรว่มชุมชนในการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC) ในการพฒันางานและการเรียนรูข้อง
ผู้เรียน 
7) มีการส่งเสริมให้ครูวจิยัพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผล     
การจดัการเรียนรูใ้นวิชาที่รับผิดชอบ 
9) ส่งเสริมให้ครูจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และน าผลการประเมินตนเองมาพัฒนา                
การปฏิบัติงานในปีต่อไป 
10) มีการส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการจดัการเรียนรู้
รายวชิาทีร่ับผิดชอบ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสด ุอปุกรณ์ส่งเสริมการเรียนรูข้อง
ผู้เรียนที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ 
2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มคีวามสะอาด และ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) สถานศึกษามีระบบรกัษาความปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภค และมีการตรวจสอบระบบอย่าง
สม่ าเสมอ ให้ทุกอย่างมคีวามพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
4) มีการจัดป้ายนิเทศทีส่่งเสริมการเรียนรูใ้นรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
5) สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
6) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการ และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจรติ และจิตสาธารณะ 
7) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี  ทีท่ันสมัย 
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



๔๓ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
1) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 
2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพืน้ที่ ให้ครู และผู้เรียนเข้าถึง
อย่างทั่วถึงทุกคน 
3) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการน ามาใช้ในการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน  อย่างเพียงพอ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.7 ธ ารงรักษาวิถวีฒัโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
1) ปลูกรัก  ปลูกศรัทธา 
2) ศึกษาวิถีวัฒโนทัย 
3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 
4) วัฒโนทัยคือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90) 

ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.8 มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
1) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และความ
มุ่งมั่นในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2) มีคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ประกอบด้วยคร ูนักเรียน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และผู้แทนชุมชน รวมถึงก าหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน 
3) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.9 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล   
1) สถานศึกษาบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (OBECQA)  สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
(TQA) 
2) สถานศึกษามีระบบการจดัการความรู ้(KM) และ
การสร้างนวตักรรมเผยแพร่ ทั้งในหรือตา่งประเทศ 
3) สถานศึกษาน าวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) มาใช้ในการบริหารจดัการของโรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



๔๔ 
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เป้าหมาย ผลการประเมิน 
4) สถานศึกษามีการบรหิารด้านบุคลากรอยา่งอสิระ
และคล่องตัว 
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรพัยากรด้าน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศกึษา 
โดยสามารถบริหารจดัการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพ
ความต้องการและจ าเป็น 
6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
7) สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่  
- งานแผนงานและประกนัคุณภาพ  
- งานวชิาการ  
- งานกจิการนักเรียน  
- งานบุคคล  
- งานธรุการ  
- งานการเงิน และพัสด ุ
- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
- งานชุมชนและภาคีเครอืข่าย 
 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.10 การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
1) สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ
เดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่ายทั้งในระดับท้องถ่ิน/
ภาค/ชาติ/นานาชาติ 
2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และทรพัยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียน 
3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบัน 
อุดมศึกษาและองค์กรอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4) ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 

ตามเป้าหมาย 
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ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.11 การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3) มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.12  การบริหารและการจัดการตามโรงเรยีนสุจริต 
1) มีการบริหารที่โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
2) มีการบริหารที่ส่งเสรมิให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน เคารพในกฎกติกา 
สังคมและกฎหมาย 
3) มีการบริหารที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด การมีวนิัย  ซื่อสัตย์ สจุริต  อยูอ่ย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเยี่ยม 

    
 จากตารางที่ 10  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ปี
การศกึษา 2564 พบว่า คุณภาพการบริหารและการจดัการอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกประเด็นการพิจารณา ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 
   4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั ประจ าปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั ประจ าปี

การศกึษา 2564 
- แบบประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มบริหารวิชาการ (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มบริหารงานบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มบริหารงบประมาณ (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มบริหารทั่วไป (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน (SAR) ปีการศึกษา 2564 
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5) จุดเด่น 
           โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีกระบวนการบรหิารและการจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้รอบด้าน  มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานเชิงคุณภาพทั้ง 5 กลุ่มบริหาร  

  
       6) จุดควรพัฒนา 

การก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอและ                     
การประเมินหลักสูตรประจ าปี เพื่อน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 
และพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ครูและผู้เรียนเข้าถึง
อย่างทั่วถึงทุกคน 

 
7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 

  เพิ่มพูนความรู้ให้ครูเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรประจ าปีและการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย
ความรว่มมือจากคณะครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือชุมชนและองค์กรภายนอกสถานศึกษา 

 
 
   2.2.2 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1) ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 
   2) กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้
ครูทุกคนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้และหรือผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้  รวมถึงมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้
ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ของโลกยุคใหม่  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผล
ตามสภาพจริง อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 

   3) ผลการพัฒนา 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 9  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
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ตารางที่ 11  แสดงค่ารอ้ยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน             
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และน าผล
การวิเคราะห์ไปวางแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
2) ครูจดัหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนอง
ความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
3) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบ
การจดัการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้เน้น Active Learning 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้จริง 
6) ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
7) ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
8) ครูจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้
น าเสนอผลงาน 
9) ครูจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
10) ครูมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้เรียน
ที่มีความจ าเป็นและต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีการใช้สือ่ ในการจัดการเรียนรู้ 
2) ครูมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ในการจัด   
การเรียนรู ้
3) ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกใน                 
การจดัการเรียนรู้ 
4) ครูมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจดัการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
5) ครูสรา้งโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลายและส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรูต้ลอด
ชีวิต 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ครูจดัห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
อย่างมีความสุข โดยจดัเตรียมชั้นเรียนให้พร้อมตอ่               
การจดัการเรียนรู ้และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน 
2) ครูดูแลเอาใจใส่ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนสม่ าเสมอ 
สร้างแรงจูงใจ  ใฝ่สัมฤทธิ์ สรา้งพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก โดยสอดแทรกหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ สร้างบรรยากาศ 
ที่เป็นกัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ของผู้เรียน ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) ครูใช้เครื่องมอื มีวธิีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
3) ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
4) ครูมีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของครูโดยใช้
ค่าสถิติที่เหมาะสม 
5) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจดัการเรียนรู้ของคร ู

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชพีมี 
การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
2) ครูใชก้ารวิจัย สื่อ นวตักรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมี
การเผยแพร ่
3) ครูมีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) 
และออฟไลน์ (Offline)  
4) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็น
กัลยาณมิตร 
3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวถิีวัฒโนทัย  วิถแีห่ง
ความดีงาม 

90 90 ตามเป้าหมาย 

1) มีการสอดแทรกวิถีวฒัโนทัยสู่การบูรณาการ 
การเรียนรู ้
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

90 90 

 
 

ตามเป้าหมาย 

3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 90 90 ตามเป้าหมาย 
1) มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสรมิ
สุขภาพสู่การบูรณาการการเรียนรู ้
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 

90 90 

 
 

ตามเป้าหมาย 

3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ 
ความเป็นสากล 

40 56.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ/อาชพี 
2) ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร 
3) ครูมีการใช้หนังสือ ต าราเรียน หรือสื่อ
ภาษาตา่งประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
4) ครูจดัการเรียนการสอน โดยใชร้ะบบห้องเรียน
คุณภาพ  (The Quality Classroom) 
5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรยีน          
การสอน การวดัและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน             
ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
6) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณใ์นการจัด   
การเรียนการสอนในระดบัภาค/ชาติ/นานาชาติ 
7) ครูมีการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรด์้วยภาษาอังกฤษ 
 
 

40 56.03 สูงกว่าเป้าหมาย 



๕๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

100 100 ตามเป้าหมาย 

1) ครูน าแนวทางเกี่ยวกบังานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้และระดับชั้น 

100 100 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม 

 
 จากตารางที่ 11  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564  พบว่า คุณภาพกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกประเด็นการพิจารณา  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 6 ประเด็น
การพิจารณาหลัก และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3 ประเด็นการพิจารณาหลัก 
 
   4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- รายงานผลการอบรมพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564 
- แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
- ผลการประเมินตนเองของครู 
- แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- หลักฐาน ร่องรอยการใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั ประจ าปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั ประจ าปีการศึกษา 
2564 
- แบบประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2564 
- แบบประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 
      5) จุดเด่น 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้น Active 

Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริง  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงและครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)                              
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



๕๑ 
 

 

 

      6) จุดควรพัฒนา 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มี                
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
      7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้มีการพัฒนา                    
การจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครูปรับเปลี่ยน  เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และ
การวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างเหมาะสมและหลากหลายตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

 

      2.3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
    2.3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64       
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคดิค านวณ           
ดีมาก 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75) 

80.25 ดีเยี่ยม  

1.1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ดีมาก 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75) 

84.80 ดีเยี่ยม  

1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีมาก 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70) 

78.11 ดีมาก  

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพ 

ดีมาก 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75) 

97.72 ดีเยี่ยม  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 95.55 ดีเยี่ยม  
 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
ดีเยี่ยม 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

97.63 ดีเยี่ยม  

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

96.55 ดีเยี่ยม  

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

96.55 ดีเยี่ยม  

1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

 
 
 

91.48 ดีเยี่ยม  



๕๓ 
 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๑.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย ดีเยี่ยม 90 ดีเยี่ยม  
 1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ ปฏิบัติตน

ตามวิถีวัฒโนทัย 
ดีเยี่ยม 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

90 ดีเยี่ยม 
 

 

๑.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสขุภาพ ดีเยี่ยม ดีเย่ียม ดเีย่ียม  

1.4.2 ออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

94.83 ดีเยี่ยม  

๑.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 50  
ขึ้นไป) 

79.48 ดีเยี่ยม  

1.5.2 สื่อสารสองภาษา ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

83.83 ดีเยี่ยม  

1.5.3 ล้ าหน้าทางความคิด ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
1.5.4 ผลติงานอย่างสรา้งสรรค ์ ดีมาก 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70) 

87.52 ดีเยี่ยม  

1.5.5 ร่วมกันรับผดิชอบต่อสังคมโลก ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

99.84 ดีเยี่ยม  

๑.6 คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดีเยี่ยม 90.00 ดีเยี่ยม  
 1.6.1 มีคุณภาพตามลักษณะของงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ดีเยี่ยม 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

90.00 ดีเยี่ยม  

๑.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ดีมาก 80.00 ดีมาก  
 1.7.1 มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ดีมาก 

(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

80.00 ดีมาก  

1.7.2 ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

ดีมาก 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

 
 

80.00 ดีมาก  



๕๔ 
 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
๑.8 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรยีน

วิถีพุทธ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 1.8.1 มีคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม และมี
พฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๑.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 1.9.1 สร้างองค์ความรูแ้ละกระบวนการเรียนรูท้ี่

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตส านึก 
ซื่อสัตย์ สุจรติ และมีจติสาธารณะ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.๒. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุ
กลุ่มเป้าหมาย  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๒.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจดัการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.7  ธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
2.8  มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
2.9  การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล      

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.10 การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.11 การบริหารและการจัดการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

2.12 การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

  3.๑ จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  



๕๕ 
 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

3.6 จดัการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถี
แห่งความดีงาม 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

3.7 จดัการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ดีเยี่ยม 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

100.00 ดีเยี่ยม  

3.8 จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพภายใต้ความเป็น
สากล 

ดีมาก 
(ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40) 

56.03 ดีเยี่ยม  

3.9 จดัการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 
100) 

100.00 ดีเยี่ยม  

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 
 

  2.3.2 จุดเด่น   
  1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564-2566  โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน “วิถีวัฒโนทัย  วิถีที่ดีงาม” 
เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปสูงถึง                  
ร้อยละ 78.11 



๕๖ 
 

 

 

     3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งการมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ตลอดจนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความ
เป็นสากล 
     5. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ ห้องเรียน English Program 
(EP), ห้องเรียน Multilingual Middle School Program (MMSP), ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ Intensive Science – Mathematic Program (ISMP), ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและต ารวจ
(Cadet), ห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ (B-CRE) และห้องเรียนพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
(CRE), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ English 
Development Program (EDP), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MSP)  และห้องเรียน สอวน. 
    6. ครูประจ าวิชามีการออกแบบแผนวัดผลประเมินผลทั้งในรูปแบบ On site และรูปแบบ On 
line ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และโรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ของครูแต่ละรายวิชาเป็นระยะ 
                 7. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูพัฒนาศักยภาพการจัดการสอน
ของตนเอง มีการก ากับตดิตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ตามค าสัง่ปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2564 
       8. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาจาก                  
การรวบรวมและศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และมีการก าหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากร ให้
สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
         9. โรงเรียนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี มีการน าความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์จริง 
               10. โรงเรียนใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา  ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี   เช่น การประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง  
ประชุมทั้งองค์กร หรือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้เทคนิคระดมสมอง (Brainstorm) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
   
  2.3.3 จุดควรพัฒนา  
           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ทั้งนี้อาจจะเนื่องด้วยธรรมชาติของวิชาในกลุ่มสาระ เน้นทักษะของผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านมา นักเรียนเรียนออนไลน์เกือบทั้งปีการศึกษา งดการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สาเหตุจาก                
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติตามเป้าหมายที่ก าหนด ใน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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      3. ส่งเสริมการอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน 
การสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจและพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
      4. จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  บูรณาการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล ให้มี
รูปแบบและกระบวนการอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่ก าหนด คือ คุณภาพของผู้เรียนตามวิถีวัฒโนทัย  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  คุณภาพของผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ และ
คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
       

2.3.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน            

การแข่งขัน 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีวัฒโนทัย 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
8. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
9. ส่งเสริมธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยให้ยั่งยืน 
10.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
11.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
12.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
13.  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
14.  ส่งเสริมให้ครูสร้างความตระหนักตามหลักวิถีวัฒโนทัย วิถีแห่งความดีงาม 

 
  2.3.5 ความต้องการและช่วยเหลือ       
  1. ความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สูงข้ึน 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมครูและผู้เรียนสู่สากล 
  3. ความช่วยเหลือจากเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 
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การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2564  
 
การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 เป็นการประกาศ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ในการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามรายละเอียดดังนี้ 

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

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยตามระดับชั้น 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พดู) ภาษาไทยตามระดับชั้น 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พดู) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิารณญาณ                             
เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 

   2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ 

   3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพื่อการเรียนรู้ 
4) ผู้เรียนสามารถชี้น าการเรียนรูด้้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทุกสถานการณ ์



๖๑ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศกึษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร ์ ด ี ดีมาก ดีมาก 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชพี ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
ภาพรวมของ 

ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนสามารถประยกุต์องค์ความรู้มาสรา้งชิน้งาน หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ได้ 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

2) ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวตักรรมหรือชิ้นงานของตนเองสู่สาธารณชนได้   
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

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 เพื่อพัฒนางานในระดับสากล  
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร ์ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 



๖๓ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชพี ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
ภาพรวมของ 

ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

2) ผู้เรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษาจากฐานเดิม ในดา้นความรู ้
ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร ์ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ศิลปะ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
การงานอาชพี ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 



๖๔ 
 

 

 

ภาพรวมของ 
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 

และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
   3) ผู้เรียนมีความกา้วหน้าในผลการทดสอบระดับชาต ิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาษาไทย  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร ์  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาษาไทย  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
คณิตศาสตร ์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
สังคมศึกษา ศาสนา     
และวัฒนธรรม   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 

ภาพรวมของระดับช้ัน 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และ  
               เจตคตทิี่ด ีพร้อมทีจ่ะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่อการท างาน            
     งานอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
                                      ก าหนด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้น าสร้างสรรค์สังคม 
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีวิถีประชาธิปไตย มีค่านิยม   และ

จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม  
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

 1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถระบุความเป็นมาของท้องถิ่น      ของตนได้ 
 2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าความส าคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทยและมีพฤติกรรมความเป็น

ไทย  
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถ่ิน   ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 
   4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

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

2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้ าใจเกื้อกูลต่อ
ผู้อื่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี 

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

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย    
             ผ่านเกณฑ์ 
  2) ผู้เรียนมีสุขภาพจิตทีด่ี 
  3) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนตามวถิีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.3.1 ผู้เรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปฏิบัติตนตามวถิีวัฒโนทัย 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความสง่างามทุกกาลเวลา ตามปรัชญาของโรงเรียน       วัฒโนทัย
พายัพ “เรียนดี มีมารยาทงาม” ประกอบด้วย งามกาย งามวาจา งามจิตใจ งามศีลธรรมจรรยา และงาม
ปัญญา 

งามกาย : เป็นผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  รกัษารา่งกาย  ที่อยู่
อาศัย/ห้องเรียน  สิ่งแวดล้อมให้สะอาดตามสุขลักษณะเสมอ 

งามวาจา :  เป็นผู้ที่พูดจาไพเราะ  สุภาพ  ไม่พดูค าหยาบ 
งามจิตใจ :  เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ  มีน้ าใจช่วยเหลืองานครู  เพื่อน และ

ผู้อื่น 
งามศีลธรรมจรรยา  :  เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจรรยา  เป็นผู้ที่มีจริยธรรม 
งามปัญญา  :  เป็นผู้ที่เรียนดี  มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
2) เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนักเรียนวัฒโนทัยพายพั “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย”  

  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย  
  4) เป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันต่อสถาบัน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



๖๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.1 เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถสื่อสาร ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล      ของตนเอง
และผู้อื่นได้ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.4 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.4.2 ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนออกก าลังกาย ตามความสนใจอยา่งสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกาย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศกึษา 
  

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.1 เป็นเลิศทางวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

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

2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

4) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 



๖๙ 
 

 

 

6) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

10) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.2 สื่อสารสองภาษา 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
การติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง 

2) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ 
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบ
ต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง  ๆ จัดให้มีเวทีการ
แสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 

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

5) ผู้เรียนชั้น ม. 4 - 6 ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEC หรืออื่น ๆ             
มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ ากว่า          ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม) 

6) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง        
มีทักษะการสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
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7) ผู้เรียน ชั้น ม.4 - 6 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง              
มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.3 ล้ าหน้าทางความคิด 
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพื่อการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้ โดยน้อมน า
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และด ารงชีวิต 

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

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
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) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครู และผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจากการแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
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ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วม หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับต่าง ๆ เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งชัน) 

4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent  Study)  
5) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวซิาการหรือวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ  

การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.5 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.5.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

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

2) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนที่ท าขึ้นด้วยความริเริ่ม
ของ ตนเอง ที่ได้รับ การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง ผลงานที่
โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดง และการประเมินผลงานประจ าปี) 

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม  

4) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นที่สนใจ  ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน
หรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการ
แสดง/การประกวด/การแข่งขัน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

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

2) ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในงานโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
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) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ 
  2) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล 
  3) ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยา่งมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี รอบคอบ และมีคุณธรรม 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.7 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.7.2  ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรับต่อการ 

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

1) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และ
วัฒนธรรม 

  2) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
 3) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้สมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
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 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
  2) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.9 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณารอง 1.9.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

        การเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตส านึก ซื่อสัตย์ สุจริต  
        และมีจิตสาธารณะ 

ประเด็นการพิจารณาย่อย  
1) สร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

  2) ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
  3) มีค่านิยมเชิดชูความด ีความซื่อสตัย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

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

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

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาย่อย  

1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง                        
ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
4) มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
8) มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๗๕ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน   
                                     ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม 
3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน 
4) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6) มีการก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
7) มีการประเมินหลักสูตรประจ าปี 
8) มีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) มีการส่งเสริมให้ครูท า ID Plan ส าหรับพัฒนาตนเอง 

2) มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
4) มีการติดตามการน าความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5) มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
6) มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางานและการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
7) มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ 

   9) ส่งเสริมให้ครูจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และน าผลการประเมิน 
          ตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

10) มีการส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาทีร่ับผิดชอบ 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 



๗๖ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

        การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และมีปริมาณ
เพียงพอ 

2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และ มีการตรวจสอบระบบ

อย่างสม่ าเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4) มีการจัดป้ายนิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
5) สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
6) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการ และการ

ค้นคว้าอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจิต
สาธารณะ 

7) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

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

 2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ครู 
และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน 

 3) สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียน  อย่าง
เพียงพอ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 



๗๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.7 ธ ารงรักษาวิถีวัฒโนทัยไว้ให้ยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
1) ปลูกรัก  ปลูกศรัทธา 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติของโรงเรียน  
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความรัก  ความศรัทธาในการธ ารงรักษา เชิดชูให้ สง่างามทุกกาลเวลา 

  2) ศึกษาวิถีวัฒโนทัย 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาต้องศึกษาวิถีวัฒโนทัย  วิถีแห่งความดีงาม  ทั้งวิถี

คน  วิถีงาน  วิถีวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ร่วมประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
  3) เป็นคนดีศรีวัฒโนทัย 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีศรีวัฒโนทัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4) วัฒโนทัยคือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ผู้ บ ริ ห า ร   ค รู   และบุ คล ากรทา งก า รศึ กษา  เป็ นผู้ ที่ มี ค ว ามรั ก คว าม เมตตา                         
ความปรารถนาดีต่อกัน  มีการเกื้อกูลกันแบบกัลยาณมิตร  มีความสามัคคีในองค์กร 

 
การก าหนดคา่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.8 มีนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
2) มีคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยครู นักเรียน เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข และผู้แทนชุมชน รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
3) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.9 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียน 
                                     มาตรฐานสากล      
ประเด็นการพิจารณาย่อย 
  1) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  สู่เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

2) สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

3) สถานศึกษาน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียน  

4) สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการ

จัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น  
6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ  
 7) สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา                     

พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
- งานแผนงานและประกันคุณภาพ  
- งานวิชาการ  
- งานกิจการนักเรียน  
- งานบุคคล  
- งานธุรการ  
- งานการเงิน และพัสดุ 
- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.10 การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศ 
                                      และต่างประเทศ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน 
           ระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ  

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียน 

3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.11 การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2) มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3) มีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
               สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.12 การบริหารและการจัดการตามโรงเรียนสุจริต 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการบริหารที่โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
2) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เคารพในกฎกติกา 

สังคมและกฎหมาย 
3) มีการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย  ซื่อสัตย์  

สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเด็นการพิจารณาย่อย 

  1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 2) ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน  

 3) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

 4) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 

 5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง 
 6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 7) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น

สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงาน 
 9) ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 10) ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นและต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 



๘๑ 
 

 

 

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

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

ผู้เรียน ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูจัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียมชั้นเรียน
ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน  

2) ครูดูแลเอาใจใส่ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนสม่ าเสมอ สร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างพลัง
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก โดยสอดแทรก
หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข  

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 

       พัฒนาผู้เรียน  
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1)  ครู มี ก ารวางแผนการวัดและประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน  ครอบคลุม               
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) ครูใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  3) ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนน าไปพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 

4) ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม 
5) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของครู 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

                 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 
3) ครูมีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
4) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.6 จัดการเรียนรู้บูรณาการตามวิถีวัฒโนทัย  วิถแีห่งความดีงาม 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกวิถีวัฒโนทัยสู่การบูรณาการการเรียนรู้ 
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีวัฒโนทัย 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.7 จัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ 
2) มีการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.8 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ 
   2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

  3) ครูมีการใช้หนังสือ ต าราเรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน  

4) ครูจดัการเรียนการสอน โดยใชร้ะบบห้องเรียนคุณภาพ  (The Quality Classroom) 
5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
6) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/

นานาชาติ  
   7) ครูมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย 

ภาษาอังกฤษ 
 



๘๔ 
 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการพิจารณาหลัก 3.9 จัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นการพิจารณาย่อย   

1) ครูน าแนวทางเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 

การก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
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๘๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

 

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 
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๙๔ 
 

 

 



๙๕ 
 

 

 



๙๖ 
 

 

 



๙๗ 
 

 

 



๙๘ 
 

 

 



๙๙ 
 

 

 



๑๐๐ 
 

 

 



๑๐๑ 
 

 

 



๑๐๒ 
 

 

 



๑๐๓ 
 

 

 



๑๐๔ 
 

 

 



๑๐๕ 
 

 

 



๑๐๖ 
 

 

 



๑๐๗ 
 

 

 



๑๐๘ 
 

 

 



๑๐๙ 
 

 

 



๑๑๐ 
 

 

 



๑๑๑ 
 

 

 



๑๑๒ 
 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 



๑๑๔ 
 

 

 



๑๑๕ 
 

 

 



๑๑๖ 
 

 

 



๑๑๗ 
 

 

 



๑๑๘ 
 

 

 



๑๑๙ 
 

 

 

 



๑๒๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหารและครู  
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 ว่าที่ ร.ต.วิสิฐ พรหมเผ่า ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี 
วิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต าแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

5 
กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

2 นางสาวอรวรรณ มหายศ ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี 
วิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต าแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

5 
กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

3 นายสุพล ประสานศร ี นายสุพล ประสานศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับ
รางวัล “ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น” จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ประจ าปี 
2563 

15 
กรกฎาคม 2564 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

4 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย ์ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
ในโอกาสได้รับรางวัล“รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) ประจ าปี 2563 

15 
กรกฎาคม 2564 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

5 นายภาริทธิ์ อมรรตันปัญญา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน Green Power Ganger พลังเขียวสร้างสุข 
บอร์ดเกมส์สร้างสุข ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการสร้างเด็ก 
เเละ เยาวชนต้นเเบบ รู้รัก สามัคคี เเละ ส านึกความเป็นไทย
“ระดับพลอย" พร้อมได้รับทุนเพื่อด าเนินโครงการ 30,000 บาท 
 

2 
กันยายน 2564 

โครงการสรา้งเด็ก เเละ เยาวชน
ต้นเเบบ รู้รัก สามัคค ีเเละ ส านึก

ความเป็นไทย 



๑๒๒ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

6 นางสาวนันท์กาญ แสงเรอืน ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครู
ช านาญการพิเศษ 

4 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

7 นางบุศรา ปาระม ี ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน         การแข่งขัน 
English Oral Presentation  จาก  ส าขา เ คมี  “ ก า รก า จั ด
สารอินทรีย์ในอากาศ ด้วยนวัตกรรมแผ่นกรองเม็ดแก้วพรุณ
เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก” 
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 
จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

8 นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์  
และ  

นายสรายุทธ เริญกาศ 

ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขัน Thai Oral Presentation จาก สาขาคณิตศาสตร์ “รูป
เรขาคณิตกับการเว้นระยะห่างทางสังคม” การประชุมวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

9 นางสาวพิมพิมล ค าวงศ์  
และ  

นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Thai 
Oral Presentation  จาก สาขาฟิสิกส์ “การออกแบบใบกวน
ส าหรับกวนผสมน้ ายาล้างจาน” การประชุมวิชาการห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 



๑๒๓ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

10 นางนารถกกาญจน์  ลภริัตนากูล 
และ  

นางสาววาสนา ค าเทพ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน 
Thai Oral Presentation  จาก สาขา ชีววิทยา “ประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากเมล็ดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus 
sp.        ในกระเทียม” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13  จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน ผ่านระบบออนไลน ์

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

11 นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศรี 
และนางสาวปัทมาภรณ ์แดงดง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน  
Thai Oral Presentation จ า ก  ส า ข า เ ค มี  “ ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือก
ส้มและเปลือกมะนาว” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

12 นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์ 
และ  นางสาววลีรตัน์  ทองรักษ์ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส์  “เครื่องบีบขวดพลาสติก
พลังงานกล” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน    
ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบ
ออนไลน ์

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

13 นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์ 
และ  นายปัญกร ชรินธรบรรจง 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส์ “กล่องเก็บรักษาอุณหภูมิของ

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ



๑๒๔ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

อาหารร้อนด้วยแผ่นเพลเทียร์” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

14 นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศร ี ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน 
Poster Presentation จาก สาขาเคมี “การศึกษาประสิทธิภาพ
การไล่แมลงวันด้วยสารสกัดจากน้ าตะไคร้ และมะกรูด” การ
ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จัดโดย 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

15 นางสาววาสนา ค าเทพ  
และ 

นางชาฐิต ิหอมนาน 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่  2 การแข่งขัน Poster Presentation จาก สาขาชีววิทยา 
“การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหนานเฉาเหว่ย 
และใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรครากเน่า
โคนเน่าของส้มสายน้ าผึ้ง” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

16 นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร 
และ  

นายสุทธิพร สทุธ ิ

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 การแข่งขัน Poster Presentation จาก สาขาคอมพิวเตอร์ 
“การเรียนรู้ในโลกเสมือนผ่าน VR Chat 3 มิติ” การประชุม
วิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 



๑๒๕ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

17 นายภคนันท์ วรรณวตั  
และ   

นางนารถกกาญจน์ ลภิรตันากูล 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาเคมี “แบตเตอร์รี่น้ าตาลจากเซลล์
เชื้อเพลิงจุลลินทรีย์เพื่อการผลิตพลังงานทดแทน” การประชุม
วิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

18 นางสาววลีรัตน ์ทองรกัษ ์ 
และ   

คุณครูนารีรัตน ์วงศ์ไชยา 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส์ “การทดสอบประสิทธิภาพของ
กระดาษดูดซับเอทิลีนจากขี้เถ้าแกลบและขุยมะพร้าวเพื่อชะลอ
การสุกงอมของกล้วยหอมทอง” การประชุมวิชาการห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

 นางบุศรา ปาระม ี ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ สาขา
วัสดุศาสตร์ “นวัตกรรมแผ่นกรองแก้วพรุณจากเศษแก้วเหลือใช้ 
เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์” การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) จัดโดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

9  
กรกฎาคม 2564 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

19 นางบุศรา ปาระม ี ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาประยุกต์ 
“นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศก าจัดสารอินทรีย์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

18-27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 



๑๒๖ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
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ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

ในอากาศจากเศษแก้วเหลือใช้เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย
กระบวนการโฟโตคะตะไลติก” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  
และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับประเทศ  การแข่งขันการ
ประกวดโครงงานเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค 
ภาคเหนือ ประจ าปี 2564 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

องค์การพิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

20 นางสาววาสนา  ค าเทพ 
และ  

นางนารถกาญจน ์ ลภริตันากูล   

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากธรรมชาติในการยับยั้ง
เชื้อรา Aspergillus spp. ในกระเทียมฤดูเก็บเก่ียว” การแข่งขัน
การประกวดโครงงานเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับ
ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าปี 2564 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การพิพิธภัณฑ์
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ  ( อ พ ว ช . )  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18-27 สิงหาคม 
2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

องค์การพิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

21  นางชาฐิต ิ หอมนาน 
 และ 

นางสาววาสนา  ค าเทพ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหนาน
เฉาเหว่ยและใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุ
โรครากเน่าโคนเน่าของส้มสายน้ าผึ้ง” การแข่งขันการประกวด
โครงงานเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 
ประจ าปี 2564 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

18-27 สิงหาคม  
2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

องค์การพิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่



๑๒๗ 
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พระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            

22 นางบุศรา ปาระม ี ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัล “Gold medal” เหรียญทอง 
อันดับที่ 3 จากการแข่งขันรูปแบบ Poster presentation และ 
รางวัล “Silver medal”เหรียญเงิน จากการแข่งขันรูปแบบ Oral 
presentation จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

8-9 กรกฎาคม  
2564 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

23 นางบุศรา ปาระม ี ครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประเภทน าเสนอด้วยวาจา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย “แผ่นกรองอากาศก าจัดสารอินทรีย์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในอากาศจากเศษแก้วเหลือใช้เคลือบไทเทเนียม
ไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก” จัดโดย ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ 

18-19 กันยายน  
2564 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ 

24 นายสุทธิพร สทุธ ิ ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
พิเศษ 

29 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

25 นายเจษฎา อุชัยวงษ์      ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
พิเศษ 

29 
กันยายน 2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

26 นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศรี ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งครู คศ.1 

5  
พฤศจิกายน 

2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 



๑๒๘ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

27 นางสาวชรินรัตน ์     อนิทะวัน ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต าแหน่งครู คศ.1 

5  
พฤศจิกายน 

2564 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

28 นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์ ครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเรียงความส าหรับ
ผู้สอนและผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจ าปี 2564  ที่จัดโดยศูนย์
การศึกษาภาษาเกาหลีประจ าประเทศไทย  (Korean Education 
Center in Thailand) 

23 พฤศจิกายน 
2564 

ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี
ประจ าประเทศไทย (Korean 

Education Center in Thailand) 

29 น.ส.จรรยาพร ชัยวงค ์
 และ  

Miss Hanna Ji 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวลัระดับ เหรียญทอง ในการ
แข่งขันทักษะภาษาเกาหลี รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2564 
กิจกรรม คลิปวดิีโอรวีิว  ในหัวข้อ “ ของดีประจ าจังหวัด" ซึ่งจัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2  
ธันวาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

30 น.ส.จรรยาพร ชัยวงค์  
และ  

Miss Hanna Ji 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาเกาหลี รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2564 ในกิจกรรม 
คลิปวิดี โอสั้น หัวข้อ "อาชีพสุด cool” ซึ่ งจัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2  
ธันวาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

31 นายภาริทธิ์ อมรรตันปัญญา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับชนะเลิศการแข่งขัน เรื่อง สุนทรพจน์
ภาคเหนือ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 46 ปี สโมสรฝึกการพูดแห่งลาน
นาเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบโล่เกียรติยศ 
ณ ห้องประชุม ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25  
ธันวาคม 2564 

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนา
เชียงใหม ่

32 นายสมบัติ กาญจนพุฒิโสภณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กลุ่ม A ไม่มีความบกพร่อง) โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ 

30  
ธันวาคม 2564 

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 



๑๒๙ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

Art for All : 25 ปี  แห่ งการพัฒนาศักยภาพคนพิการ   ผ่ าน
กระบวนการสร้างสรรคท์างศิลปะ จัดโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 

33 นางสาวศริิลักษณ์ สีแดง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านดนตรีใน
งาน RANGSIT MUSIC ONLINE COMPETITION 2022  จาก
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   

28 มกราคม 
2565   

งาน RANGSIT MUSIC ONLINE 
COMPETITION 2022  จาก
วิทยาลัยดนตร ีมหาวิทยาลัย

รังสิต   
34 นายภาริทธิ์ อมรรตันปัญญา ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล  ในการแข่งขัน Pitching 

น าเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ Digital Politics ในกิจกรรมวัน
รัฐศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 กุมภาพันธ์ 
2565 

กิจกรรมวันรฐัศาสตร์วชิาการ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่
35 นายปัญกร ชรินธรบรรจง  

และ นางสาวชตุิมันต์ ชัยบาล 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการค่าย 1 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ศูนย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

12 กุมภาพันธ ์
2565 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

36 นางศิรินพร  ฤกษว์ัฒนสิริกุล 
และ 

นายวัฒนะ  สามเคี้ยม              

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ 
เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 5  ศู น ย์ ภู มิ ศ า ส ต ร์ โ อ ลิ ม ปิ ก  ส อ ว น .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 กุมภาพันธ ์
2565 

ศูนย์ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก สอวน.
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

37 นางสาววณีประภา เชิงเชาว์ ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1  ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูช านาญ
การพิเศษ 

24 กุมภาพันธ ์
2565 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(ก.ศ.จ.) 

38 นางสาวเบญจมาศ จอมนงค ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม

26 มีนาคม  
2565 

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ่
สันติภาพโลก 



๑๓๐ 
 

 

 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ (ฉบับภาษาจีน)  โดย
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ่สันติภาพโลก 

39 นายกานตพ์ิชชา โนต๊ะ  
นางวชิราภรณ ์วงศ์เนตร  
นางศุภลักษณ์ เงาทอง           

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางรางวัล แต่งกายงาม 
การประกวดฟ้อนเล็บ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การ
ประกวดฟ้อนเล็บ ประเภทเยาวชน เนื่องในงาน 726 ปี๋  “สลีเมือง
เจียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 2565” จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปี 
เมืองเชียงใหม่  

16 เมษายน  
2565 

สภาวัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม่ 
ร่วมกับ กลุ่มสหสัมพันธส์ืบสาน
ประเพณี 720 ปี เมืองเชียงใหม ่

40 นายภาริทธิ์ อมรรตันปัญญา ครูที่ปรึกษาและประสานงานโครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต นักเรียนได้รับรางวัล รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ และ
ได้รับรางวัล ชมเชยระดับประเทศ 

24 เมษายน  
2565 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์
ต่อต้านการทุจรติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นายศิวะบรรณกรณ ์เสาร์ค า (ม.6/8) นักเรียนตาบอดเรียนร่วม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักกีฬา
หมากรุกสากลคนตาบอดทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ของประเทศไทย รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลคนตาบอดออนไลน์ รายการ 
“SABT CHESS CUP" จากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทย 

17 พฤษภาคม 
2564 

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย 

2 นายอยุทธ์ ไชยา (ม.6/2) 
นายอมฤต ศิริไวย์ (ม.6/2) 
นายฐิติวัสส ์เเซ่ควง (ม.6/3) 
นายธนรัฐ สมน้อย (ม.6/5) 
นายดิษยพงษ์ ศรีเมือง (ม.5/4) 
นายรัชพล ศรใีส (ม.5/1) 
นายสุธี ยอดหัวใจ (ม.5/1) 
นายกฤษฎา ใจวงค์เป็ง(ม.4/2) 

นักเรียน Green Power Ganger พลังเขียวสร้างสุข 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจรติ"  
โดย รฐัสภาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด
บ้านเมืองสุจริตและภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐสภา  
ผลงาน : BEGIN เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ  
ได้รับทุนการศึกษา 30,000  บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก
ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) 

30  มิถุนายน 
2564 

 

ประธานรัฐสภา 
 (นายชวน หลีกภัย) 

3 นายอยุทธ์ ไชยา (ม.6/2) 
นายอมฤต ศิริไวย์ (ม.6/2) 
นายฐิติวัสส ์เเซ่ควง (ม.6/3) 
นายธนรัฐ สมน้อย (ม.6/5) 
นายดิษยพงษ์ ศรีเมือง (ม.5/4) 
นายรัชพล ศรใีส (ม.5/1) 

นักเรียน Green Power Ganger พลังเขียวสร้างสุข บอร์ด
เกมส์สร้างสุข ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการสร้างเด็ก 
เเละ เยาวชนต้นเเบบ รู้รัก สามัคคี เเละ ส านึกความเป็น
ไทย“ระดับพลอย" พร้อมได้รับทุนเพื่อด าเนินโครงการ 
30,000 บาท 
 

2 
กันยายน 2564 

โครงการสรา้งเด็ก เเละ เยาวชน
ต้นเเบบ    รู้รัก สามัคค ีเเละ 

ส านึกความเป็นไทย 



๑๓๒ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสุธี ยอดหัวใจ (ม.5/1) 
นายกฤษฎา ใจวงค์เป็ง(ม.4/2) 

 

4 นายอยุทธ์ ไชยา (ม.6/2) นักเรียนที่ได้เข้ารับรางวลัเยาวชนดีเด่น   ประจ าจังหวัด
เชียงใหม่  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ เน่ือง
ในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจ าปี 2564 ซึ่งได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคณุ กับทา่นพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

22 
กันยายน 2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม ่

5 นายปรมัคค์ อุบลศร ี(ม.6/9) นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 การประกวด
คลิปวิดีโอส าหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโค
วิด (le monde de l’après-covid)  จัดโดยสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย ร่วมกบัสมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) 
ประเภทมัธยมศึกษา   (อายุ15-18 ปี) โดยเป็นผู้เรียนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษา       

14  
กันยายน 2564 

สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่เศส
ประจ าประเทศไทย รว่มกับ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์
ฯ (ATPF) 

6 นายนาราวินท์ ปันถลา (ม.6/11) 
น.ส.ฉัตรกมล เทษจ าปา (ม.6/11) 

 นักเรียนได้รับรางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขัน English Oral 
Presentation  จาก สาขาเคมี “การก าจัดสารอนิทรีย์ใน
อากาศ ดว้ยนวัตกรรมแผ่นกรองเม็ดแก้วพรุณเคลือบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก” 
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้ง
ที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบ
ออนไลน์  

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 



๑๓๓ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

7 น.ส.ณัฐณิชา พรมมิน (ม.6/11) 
นายธนากร เถ่ือนถ้ า (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขัน Thai Oral Presentation จาก สาขาคณติศาสตร์ 
“รูปเรขาคณิตกับการเวน้ระยะห่างทางสังคม” การประชุม
วิชาการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครัง้ที่ 13 จัด
โดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

8 น.ส.ธมลวรรณ วัฒนะศร ี(ม.6/11) 
 น.ส.ธนัญญา ค ารอด (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Thai Oral 
Presentation  จาก สาขาฟิสิกส์ “การออกแบบใบกวน
ส าหรับกวนผสมน้ ายาลา้งจาน” การประชุมวชิาการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จดัโดย โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

9 นายศุภกร นามปา (ม.6/11) 
น.ส.รพีกาญจน์ พวงเรือนแก้ว 

(ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Thai Oral 
Presentation  จาก สาขา ชีววทิยา “ประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากเมล็ดสมุนไพรในการยับย้ังเชื้อรา Aspergillus sp.        
ในกระเทียม” การประชมุวิชาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13  จัดโดย โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

10 น.ส.รุจีรตัน์ หนูหนุน (ม.6/11) 
น.ส.ณัฏฐินี งาหอม (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน  Thai Oral 
Presentation จาก สาขาเคมี “การศึกษาประสิทธิภาพสาร
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มและเปลือก

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ



๑๓๔ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

มะนาว” การประชุมวชิาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน  ครั้งที ่13 จัดโดย โรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ผ่านระบบออนไลน์ 

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

11 น.ส.ธัญชนก   สิมผา (ม.6/11) 
น.ส.อธิชา ผางส าเนียง (ม.6/11) 
น.ส.ธนภรณ์ ขุมเงิน (ม.6/11) 

 
 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส ์“เครื่องบีบขวดพลาสตกิ
พลังงานกล” การประชมุวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน    ครั้งที ่13 จดัโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน ผา่นระบบออนไลน์  

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

12 น.ส.วรรณวลี ศรีโชค (ม.6/11) 
นายศราวุธ หลวงมณีวรรณ์ (ม.6/11) 

นายเมธาวี  วรรณวงศ์ (ม.6/11) 
 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส ์“กล่องเก็บรักษาอุณหภูมิ
ของอาหารร้อนดว้ยแผ่นเพลเทียร์” การประชุมวชิาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้งที่ 13 จัดโดย 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

13 
 

น.ส.อภิญญา ทาค ามูล (ม.6/11) 
น.ส.อรจิรา วรรณละภา (ม.6/11) 

 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาเคมี “การศึกษาประสิทธิภาพการ
ไล่แมลงวันด้วยสารสกัดจากน้ าตะไคร ้และมะกรดู” การ
ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 



๑๓๕ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผา่นระบบ
ออนไลน ์

14 น.ส.ฐิติมา มูลมั่ง (ม.6/11)  
น.ส.โฉมสุริยา เราเท่า (ม.6/11) 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน Poster Presentation จาก สาขาชวีวิทยา 
“การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหนานเฉา
เหว่ย และใบสาบเสือในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราสาเหตุ
โรครากเน่าโคนเน่าของส้มสายน้ าผึ้ง” การประชุมวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จัดโดย 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน 
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

15 นายสมิทธิ์ ใยบัว  (ม.6/11) 
นายโชติพัฒน ์ชัยจ ารูญพันธุ์ (ม.6/11) 
 นายอธิปไตย บุตรหน้อย (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน Poster Presentation จาก สาขา
คอมพิวเตอร์ “การเรียนรู้ในโลกเสมือนผ่าน VR Chat 3 
มิติ” การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 13 จดัโดย โรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
ผ่านระบบออนไลน์ 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

16 น.ส.มณีนุช ไชยทองค า (ม.6/11) 
น.ส.วรัญญา วรรณติ (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาเคมี “แบตเตอร์รี่น้ าตาลจาก
เซลล์เช้ือเพลิงจุลลินทรีย์เพื่อการผลิตพลังงานทดแทน” 
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ครั้ง

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 



๑๓๖ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

ที่ 13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผ่านระบบ
ออนไลน ์

17 น.ส.กุลธิดา เสนะเปรม (ม.6/11)  
น.ส.กมลฉัตร พินิจ (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Poster 
Presentation จาก สาขาฟิสิกส์ “การทดสอบ
ประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากข้ีเถ้าแกลบ
และขุยมะพร้าวเพื่อชะลอการสุกงอมของกล้วยหอมทอง” 
การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 
13 จัดโดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ผา่นระบบ
ออนไลน ์
 

6-7 กันยายน  
2564 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

 น.ส.ฉัตรกมล เทศจ าปา (ม.6/11)  
นายนาราวินท์ ปันถลา (ม.6/11)  
น.ส.ปวีณ์ธิดา ชาวระวะ (ม.6/11)  

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ สาขาวัสดุ
ศาสตร์ “นวัตกรรมแผน่กรองแก้วพรุณจากเศษแก้วเหลือ
ใช้ เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์” การประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 
2021) จัดโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

9  
กรกฎาคม 2564 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

18 น.ส.ฉัตรกมล เทศจ าปา (ม.6/11) 
นายนาราวินท์ ปันถลา (ม.6/11) 
น.ส.ปวีณ์ธิดา ชาวระวะ (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาประยุกต์ 
“นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศก าจัดสารอินทรีย์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในอากาศจากเศษแก้วเหลือใช้เคลือบไทเทเนียม
ไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก” ได้รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท  และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อใน

18-27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 



๑๓๗ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับประเทศ การแข่งขันการประกวดโครงงานเนื่องในวัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าปี 
2564 จัดโดย สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เชียงใหม ่

19 นายศุภกร นามปา (ม.6/11) 
นางสาวรพีกาญจน์ พวงเรือนแก้ว 

(ม.6/11) 
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากธรรมชาติในการ
ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp. ในกระเทียมฤดูเก็บเก่ียว” 
การแข่งขันการประกวดโครงงานเน่ืองในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ระดับภูมภิาค ภาคเหนือ ประจ าปี 2564 จัด
โดย สมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ องค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

18-27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

เชียงใหม ่

20 นางสาวฐติิมา   มูลมั่ง (ม.6/11) 
นางสาวโฉมสุริยา เราเท่า (ม.6/11) 

นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
“การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหนาน
เฉาเหว่ยและใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของส้มสายน้ าผึ้ง” การแข่งขัน
การประกวดโครงงานเน่ืองในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับ
ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าปี 2564 จัดโดย สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            

18-27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

เชียงใหม ่



๑๓๘ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

21 นางสาวฉัตรกมล เทศจ าปา  (ม.6/11) 
นายนาราวินท์ ปันถลา (ม.6/11) 

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล “Gold medal” เหรียญทอง อันดับ
ท่ี 3 จากการแข่งขันรูปแบบ Poster presentation และ 
รางวัล “Silver medal”เหรียญเงิน จากการแข่งขัน
รูปแบบ Oral presentation จัดโดย สถาบันสง่เสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

22 นางสาวฉัตรกมล เทศจ าปา (ม.6/11) 
นายนาราวินท์ ปันถลา (ม.6/11) 

 นางสาวปวีณ์ธิดา ชาวระวะ (ม.6/11) 
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ประเภทน าเสนอด้วยวาจา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย “แผ่นกรองอากาศก าจัดสารอินทรีย์ฝุ่นละอองขนาด
เล็กในอากาศจากเศษแก้วเหลือใช้เคลือบไทเทเนียมได
ออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก” จัดโดย ศูนย์สะ
เต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ 

18-19 กันยายน 
พ.ศ. 2564 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ 

23 นางสาวณัชชา  ขันตุ้ย (ม.6/7) 
 

นักเรียนได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการสอน
ภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ทุนเต็มจ านวน) 

5  
พฤศจิกายน 2564 

มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

24 นางสาวศุภาวรรณ วิสุทธิ์คงกมล 
(ม.6/6) 

 

นักเรียนได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 
ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
(ทุนเต็มจ านวน) 

5  
พฤศจิกายน 2564 

มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 



๑๓๙ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

25 นางสาวรัตนกรณ์ กูลไขย์ 
(ม.6/10) 

 
 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวด
เรียงความส าหรับผู้สอนและผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจ าปี 
2564 ที่จัดโดยศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจ าประเทศ
ไทย (Korean Education Center in Thailand) 

23 พฤศจิกายน 
2564 

ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี
ประจ าประเทศไทย (Korean 

Education Center in Thailand) 

26 น.ส.ขวัญจิรา ทองเมือง (ม.6/10) 
น.ส.ภัคพสุตม ์วิชัยดิศ (ม.6/10) 

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาเกาหลี รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2564 
กิจกรรม คลิปวิดีโอรีวิว  ในหัวข้อ “ ของดีประจ าจังหวัด" ซึ่ง
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2  
ธันวาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

27 น.ส.ชลธิชา มากมาย  (ม.5/3) 
น.ส.เนตรชนก มาป้อม (ม.5/3) 
น.ส.พรสวรรค์ จูเปาะ (ม.5/3) 
 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะ   
ภาษาเกาหลี รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2564 ในกิจกรรม 
คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "อาชีพสุด cool” ซึ่งจัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2  
ธันวาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

28 นางสาวรรินทพิย์ แซ่หลอ (ม.4/7) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทวิ่ง 100 เมตร 
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย งานมหกรรม
กีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 ณ 
สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2564 

16  
ธันวาคม 2564 

งานมหกรรมกฬีาคนพิการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

29 นายคุณากร ทวิสุวรรณ (ม.5/12) นักเรียนชนะเลิศการแข่งขัน เรื่อง สุนทรพจน์ภาคเหนือ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนา
เชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 3 ,000 บาท พร้อมใบโล่
เกียรติยศ ณ ห้องประชุม ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

25  
ธันวาคม 2564 

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนา
เชียงใหม ่



๑๔๐ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

30 น.ส.มะลิวรรณ วงศ์ษา (ม.6/9) นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น มัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่ม A 
ไม่มีความบกพร่อง) โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ Art 
for All : 25 ปี แห่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ จัดโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อ
มวลมนุษย์ 

30  
ธันวาคม 2564 

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 

31 นางสาวเอลิน กาวี   (ม.6/6) นักเรียนได้รับรางวัล Children’s Award of Thailand 
สุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย,ได้รับคัดเลือกให้
ขึ้ นปก Chiangmai map, ได้ รับคัด เลือกให้ เป็น  Brand 
Ambassador ภาคเหนืองาน The friendship of runway,  
ได้รับรางวัลชนะเลิศตัวแทนภาคเหนือ Max Modern Model 
Thailand,ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น  Lanna Gastronomy 
Ambassador ,ได้รับรางวัลชนะเลิศ Big C Smart girl, ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดPrincess of my 
dream และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
Twinkle Star ล่ า สุ ด ไ ด้ รั บ ร า งวั ล  ร อ งอั นดั บ  4  Mini 
Chiangmai happy new year 2022 (เป็นการจับซองสุ่ม
ดวงเข้ารอบและได้รางวัล) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายในภาษาจีน ประจ าปี
2563, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Crossword 
competition English language skills Competitions การ
แข่งขันทักษะภายในภาษาอังกฤษ2021, ได้รับรางวัลระดับ

4  
มกราคม 2565 

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 



๑๔๑ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน2561,ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2การประกวดร้องเพลง
คุณธรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปี2562 และ ได้รับ
รางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมดีเด่นในการเข้าอบรมค่ายภาษาจีน
กั บ  Chongqing Technology and business University 
2021  
ล่ าสุด ได้ รับ  คัด เลือกรับรางวั ล  Children’s Award of 
Thailand”การค้นหา สุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย”สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2565 

32 นางสาวดารารตัน์ บัวยิ้ม (ม.5/12) นักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11  
มกราคม 2565 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

33 นางสาวกันติชา สีจันทร ์(ม.4/8) นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันเพาะกาย ดังนี้ 
     1.เหรียญเงิน รายการ โมเดลหญิงฟิสิกส์หญิง    ความ
สูงไม่เกิน 165 cm 
     2.เหรียญทองแดง รายการ แอทเธเลติค ฟิสิกส์หญิง รุ่น
ทั่วไป 
     3. เหรียญทองแดง ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป 
     ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 
47 ล าพูนเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 และ

22-23 มกราคม 
2565 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาตริอบ
คัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47  

ล าพูนเกมส ์



๑๔๒ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

ได้ไปแข่งขันต่อ ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 
ระหว่างวันที่ 5-15 มีนาคม 2565 

34 นายพีรพล เดชอดุม (ม.5/9) นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง RANGSIT MUSIC 
ONLINE COMPETITION 2022 

28 มกราคม 2565 งาน RANGSIT MUSIC ONLINE 
COMPETITION 2022    จาก

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   
35 นายณัฐวุฒิ เพ็ญจันทร์ (ม.5/9) นักเรียนได้เข้าร่วมประกวด RANGSIT MUSIC ONLINE 

COMPETITION 2022 
28 มกราคม 2565 งาน RANGSIT MUSIC ONLINE 

COMPETITION 2022    จาก
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   

36 นางสาวกัณฐชา หอมรับ (ม.5/9) นักเรียนได้เข้าร่วมประกวด RANGSIT MUSIC ONLINE 
COMPETITION 2022 

28 มกราคม 2565 งาน RANGSIT MUSIC ONLINE 
COMPETITION 2022    จาก

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   
37 นายสุธี ยอดหัวใจ (ม.5/1) 

นายธีรภพ ใจโสด (ม.5/4) 
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
ทีม เกมเมืองสร้างสุข GPG Town  
ในการแข่งขัน Pitching น าเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
Digital Politics ในกิจกรรมวันรัฐศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันรฐัศาสตร์วชิาการ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

38 นายกฤษฎา ใจวงค์เป็ง (ม.5/2) 
นายดิษยพงษ์ ศรีเมือง (ม.5/4) 
นายอภิวิชญ์ วงษ์วารี (ม.4/1) 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 
1,000 บาท ทีม GPG พลังใจเพื่อสังคม  ในการแข่งขัน 
Pitching น าเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ Digital Politics 
ในกิจกรรมวันรัฐศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันรฐัศาสตร์วชิาการ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

39 นายซูตะ เคียวตาน ิ(ม.5/9) 
นายรัชพล ศรใีส (ม.5/1) 

นายศราวุฒิ พฤกษา (ม.5/5) 

นักเรียนได้เข้าร่วมการน าเสนอ ทีม GPG พลังดีสร้างโลก  
ในการแข่งขัน Pitching น าเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

5 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันรฐัศาสตร์วชิาการ 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่



๑๔๓ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 
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ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

Digital Politics ใ น กิ จ ก ร ร ม วั น รั ฐ ศ า ส ต ร์ วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

40 น.ส.เนตรชนก กติวาเกต (ม.4/2) 
น.ส. ธัญสมร หินเดช (ม.4/2) 
น.ส.กัญจ์หทัย โยธาวัง (ม.4/3) 
นายเก้ายอด ศรีสุนทร (ม.5/4) 

น.ส.เรนุกา มโนภัทรปกรณ์ (ม.5/11) 
น.ส.ศศิกานต ์ศรีสรุาษฎร์ (ม.5/12) 

น.ส.ยุวธิดา เป็งติ๊บ (ม.5/12) 
น.ส.เบญญาภา ไชยลังกา (ม.5/12) 
น.ส.วาเลนไทน์ เชอกอน (ม.5/12) 

น.ส.วนิชพร  ลาพ ุ(ม.5/12) 
น.ส.ศิริวรรณ เรียบปวง (ม.5/13) 

นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 
1  ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ โ ล ก แ ล ะ อ ว ก า ศ   ศู น ย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

12 
กุมภาพันธ ์

2565 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

41 เด็กชายดนุเดช แสงศาสตรา (ม.3/12) นักเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี 2565 เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี จังหวัดเชียงใหม่  
 

12 กุมภาพันธ ์
2565 

สวนเฉลิมพระเกียรติ  
80 ปี จังหวัดเชียงใหม ่

42 เด็กหญิงอาร์นัสชา มุกดาฃ (ม.3/11) นักเรียนผ่านการคัดเลือกนักกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ต เพื่อเข้า
เก็บตัวฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย 
ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเช่ียนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 
ณ หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

16 
กุมภาพันธ ์

2565 

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่ง
ประเทศไทย 
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43 นายคุณากร ทวิสุวรรณ (ม.5/12) นักเรียนผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเข้า
ค่ายอบรม ครั้งที่ 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 
ประจ าปี 2565 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

19 
กุมภาพันธ ์

2565 

ศูนย์ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก สอวน.
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

44 นางสาววิภาพร แซ่เฉียว (ม.6/7) นักเรียนได้รับรางวัลที่ 20 ได้เงินรางวัล  
1,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรชูเกียรติพิเศษ จาก
การเข้าร่วมแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อ
สันติภาพโลก ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ (ฉบับภาษาจีน)  
โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 

26  
มีนาคม  
2565 

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ่
สันติภาพโลก 

45 นางสาวทกัษพร จรวุฒิตกิุล (ม.4/7) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน จากการเข้า
ร่วมแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพ
โลก ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ (ฉบับภาษาจีน)  โดยชมรม
ส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 

26  
มีนาคม  
2565 

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ่
สันติภาพโลก 

46 นายปัณณวิชญ์ พชิยศ(ม.5/7) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
ระดับประเทศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อ
สันติภาพโลก ครั้งที่ 14   World-PEC (World Peach 
Ethics Contest) (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยชมรมส่งเสริม
ศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ประจ าปีการศึกษา 2564 

26  
มีนาคม  
2565 

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ่
สันติภาพโลก 

47 นายศุภฤกษ์ สอนภิรมย์(ม.6/4) นักเรียนสอบได้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ฐาน
วิชาเคมี ฐานวิชาชีววิทยา และฐานวิชาคณิตศาสตร์ โดย
ในการจัดกิจกรรมจะเน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
100 คะแนน 

6  
เมษายน  
2565 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 



๑๔๕ 
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48 นายณฐพัชร์  อัครชัยกรพงศ์ (ม.5/10) 
 

นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 1,000 บาท                                                                          
ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

49 นางสาวสพุิชญา  ผวิศร ี(ม.6/2)   
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับเกียรติบัตร
พ ร้ อ ม เ งิ น ร า ง วั ล   800 บ า ท                                                                             
ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

50 นางสาวลวิตรา สุนันตา (ม.5/10)   นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   รับเกียรติ
บั ต ร พ ร้ อ ม เ งิ น ร า ง วั ล   600 บ า ท                                                                            
ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

51 นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว (ม.5/10)   นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 300 บาท                                                                                                            
ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

52 นายกิตติภพ ไชยเมฆา (ม.4/3) นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 300 บาท                                                                                                            
ในการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 



๑๔๖ 
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53 นักเรียน ทีม Miss.MK   นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท ในการแข่งขัน Cover Dance ซึ่งจัด
โดยงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

54 นักเรียน ทีม Savage girl นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ในการแข่งขัน Cover 
Dance ซึ่งจัดโดยงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒ
โนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

55 นักเรียน ทีม JFEW   นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
ในการแข่ งขัน  Cover Dance ซึ่ ง จั ด โดยงาน TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

56 นักเรียน ทีม W.A.P.   นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 500 บาท ในการแข่งขัน Cover Dance ซึ่งจัดโดย
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

7  
เมษายน  
2565 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

57 ด.ญ.นภาศิร ิช้างแกว้ (ม.3/1)  
ด.ญ.นันทิกาญจน ์ธาระสิทธิ์ (ม.3/7) 
ด.ญ.ภัคภิญญา กาบเพ็ชร์ (ม.3/5) 
ด.ญ.ธนภรณ ์สกุลงาม (ม.3/1)    
ด.ญ.ธีรตา ปัญญาสืบ (ม.3/1) 
ด.ญ.จาริณี พรมเหลือง (ม.2/5) 
ด.ญ.พิชชาภรณ ์กันธรีย์ (ม.2/5) 
ด.ญ.กษมา ดีน้ าจืด (ม.2/7) 

นักเรียนได้รับรางรางวัล แต่งกายงาม การประกวดฟ้อน
เล็บ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การประกวดฟ้อน
เล็บ ประเภทเยาวชน เนื่องในงาน 726 ปี๋  “สลีเมืองเจียง
ใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 2565” จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 
720 ปี เมืองเชียงใหม่  
 

16  
เมษายน  
2565 

สภาวัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม่ 
ร่วมกับ กลุ่มสหสัมพันธส์ืบสาน

ประเพณี 720 ปี เมือง
เชียงใหม ่



๑๔๗ 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล  
ผู้ได้รับรางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
รางวัล 

ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล 

58        นายกิตตคิุณ อ่อนนิ่ม (ม.3/1) นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ และได้รับรางวัล 
ชมเชยระดับประเทศ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณุ และ
ทุนการศกึษา 5,000 บาท 

24  
เมษายน  
2565 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์
ต่อต้านการทุจรติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

              

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6)  
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกระดับชั้น  (ม.1 - ม.6) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
            

 
 
 
 
 
 

 



๑๕๐ 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกระดับชั้น  (ม.1 - ม.6) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

              

แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.3 และ ม.6)  
ปีการศึกษา 2564 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 

 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน  มีระดับการประเมิน 4 ระดับ ได้แก่  
ผลการประเมินระดับ 3 แสดงว่ามีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   
ผลการประเมินระดับ 2 แสดงว่ามีผลการประเมินระดับดี     
ผลการประเมินระดับ 1 แสดงว่ามีผลการประเมินระดับพอใช้  
ผลการประเมินระดับ 0 แสดงว่ามีผลการประเมินในระดับปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564   แยกตามระดับช้ัน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สมรรถนะที่ 1  ความสามารถในการสื่อสาร  มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.48 
สมรรถนะที่ 2  ความสามารถในการคิด   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.50 
สมรรถนะที่ 3  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.39 
สมรรถนะที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.37 
สมรรถนะที่ 5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.70 

สรุปผลการประเมินประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 99.49 

 
 แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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๑๕๓ 
 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สมรรถนะที่ 1  ความสามารถในการสื่อสาร  มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.50 
สมรรถนะที่ 2  ความสามารถในการคิด   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.50 
สมรรถนะที่ 3  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.50 
สมรรถนะที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.35 
สมรรถนะที่ 5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.35 

สรุปผลการประเมินประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 99.44 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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๑๕๔ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564   รวม 2 ระดับชั้น  
สมรรถนะที่ 1  ความสามารถในการสื่อสาร  มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.94 
สมรรถนะที่ 2  ความสามารถในการคิด   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.94 
สมรรถนะที่ 3  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.88 
สมรรถนะที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.81 
สมรรถนะที่ 5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.99 

สรุปผลการประเมินประเมินสมรรถนะผู้เรียน มีจ านวนผู้เรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.84 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
รวม 2 ระดับช้ัน   ปีการศึกษา 2564 
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๑๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

              

คณะกรรมยกร่างการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2564 – 2566  ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 

 

คณะกรรมยกร่างการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2564 – 2566  ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 

1. นายสุพล                  ประสานศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางสาวนภลัย            เกลื่อนกระโทก รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางสาวณัฐยา            แสงรัศมีเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางไพลิน                 วานิชจรัสกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
5. นายณรงค์ชัย             วรรณมณ ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
6. นางสายสุนีย ์             ศรีจันทรด์ร หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
7. นางพัชรินทร ์             แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ 
8. นางศรีภรณ ์              ณะวงศ์ษา กรรมการวิถีวัฒโนทัย วถิีแห่งความดีงาม 
9. นายปรีชา                 หลวงเขียว หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

10. นางวรัญญา               เครือวรรณ หัวหน้างานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
11. นายวิเชียร                พิสูจน ์ หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม 
12. นางชนกพร               ศาสตราคม หัวหน้างานโรงเรียนสุจรติ 
13. นางกัญญา                ไชยพรหม หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
14. นายภาริทธิ ์              อมรรัตนปัญญา หัวหน้ากิจกรรมสภาผู้แทนนักเรียน 
15. นางรุ้งกาญจน์            เกลอดู หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
16. นางสาวพิมพิมล          ค าวงค์ หัวหน้างานควบคุมภายใน 
17. นางสาววรรณทะญา     เนืองวงค์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
18. นางกรรณิกา              ค าป๊อก คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
19. นายชัยบดี                 ไชยพรหม คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
20. นางสาวชรินรัตน ์        อินทะวัน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
21. นางสาวศริิพร             นุชเทียน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2566 

ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 

1. นายสุพล              ประสานศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางสุพิน              อินทรรักษ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นายเศรษฐวิทย์      สมสัตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. นายประวิทย์         ปวณีเกียรติคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. นางสาวนภลัย        เกลื่อนกระโทก รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. นายณรงค์ชัย         วรรณมณี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
7. นางสาวณัฐยา        แสงรัศมีเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางไพลิน             วานิชจรัสกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
9. นางรัชรินทร์          แปงแสง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

10. นายวัชรพงษ์          กามี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
11. นางสายสุนีย ์         ศรจีันทร์ดร กรรมการบริหารงานโรงเรียน 
12. นางศรีภรณ ์          ณะวงศ์ษา กรรมการบริหารงานโรงเรียน 
13. นางพัชรินทร ์         แสนแปง กรรมการบริหารงานโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระ       

การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
14. นายสุทธิพร           สุทธิ กรรมการบริหารงานโรงเรียน/หัวหน้าเทคโนโลย ี
15. นางดาราภรณ์        ศรวีิชัย เลขานุการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
16. นางสาวศรีสุดา       ค าลือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
17. นายภคนันท์          วรรณวัต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
18. นางชนกพร           ศาสตราคม หัวหน้างานโรงเรียนสุจรติ/หัวหน้ากลุ่มสาระ          

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
19. นายค ารณ            สุขใส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
20. นายชัยสิทธิ ์         จันตาโลก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
21. นางจุฑารัตน์         สุภาษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
22. นางศุภวรรณ         คามูส์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
23. นางสาวจฑุามาศ    ปุกค านวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
24. นายวัฒนะ           สามเคี้ยม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
25. นายปรีชา            หลวงเขียว หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
26. นางวรัญญา          เครอืวรรณ หัวหน้างานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
27. นางสาวจรีาภรณ์    ค าทอง กรรมการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๕๘ 
 

 

 

28. นายวิเชียร           พิสจูน ์ หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม 
29. นางกัญญา           ไชยพรหม หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
30. นายภาริทธิ ์         อมรรัตนปัญญา หัวหน้ากิจกรรมสภาผู้แทนนักเรียน 
31. นางรุ้งกาญจน์       เกลอด ู หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
32. นางสาวพิมพิมล     ค าวงค์ หัวหน้างานควบคุมภายใน 
33. นางสุรีย์รตัน์         โอฬารสกุล หัวหน้างานแนะแนว 
34. นางสาววรรณทะญา  เนืองวงค ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
35. นางกรรณิกา         ค าป๊อก คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
36. นายชัยบดี            ไชยพรหม คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
37. นางสาวชรินรัตน ์   อินทะวัน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
38. นางสาวศริิพร       นุชเทียน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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