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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ  ดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐาน   
ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
โรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน ตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมิน  และสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self - Assessment Report : SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ 
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูลในการรายงาน
การประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 25๖4 เป็นการสรุปผล 
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน  
ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๔ สรุปผลและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 5 ภาคผนวก โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 

 ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทุกคน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จนส าเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี  
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้า  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่า  
มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการด าเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ข้าพเจ้า และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และให้ทางโรงเรียนได้น า 
ผลการประเมินไปพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
 
 
         (นายบุญเสริญ  สุริยา) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                   หน้า 
  ค าน า                     ก 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                           ข 
  สารบัญ                    ค 

ส่วนที ่ ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           ๑ 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา             ๑ 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม       ๑ 
1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๑ 
      * สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา     ๑ 
      * วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา       ๑ 
      * จุดเด่น           ๖ 
      * จุดควรพัฒนา          ๗ 

   * แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น       ๘ 
ส่วนที ่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑๐   

1. ข้อมูลทั่วไป           ๑๐ 
1.1  สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา       ๑๐ 

  1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ        ๑๐ 
1.3  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๑๑ 

  1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน  ๑๑ 
     1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  ๑๒ 
            อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

  1.6  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา       ๑๕ 
2. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา      ๑๖ 

 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากร         ๑๗
 4. ข้อมูลนักเรียน         ๑๘ 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๒๐  
 3.1.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน)   ๒๐ 
  3.1.1 ระดับคุณภาพ         ๒๐ 
  3.1.2 กระบวนการพัฒนา        ๒๐ 
  3.1.3 ผลการพัฒนา         ๒๕ 
  3.1.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๓๑ 
  3.1.5  จุดเด่น         ๓๒ 
  3.1.6  จุดควรพัฒนา        ๓๔ 
  3.1.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๓๕ 
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 3.1.๒ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) ๓๖ 
  3.1.๒.1 ระดับคุณภาพ        ๓๖ 
  3.1.๒.2 กระบวนการพัฒนา        ๓๖ 
  3.1.๒.3 ผลการพัฒนา        ๓๘ 
  3.1.๒.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๔๐ 
  3.1.๒.5  จุดเด่น         ๔๑ 
  3.1.๒.6  จุดควรพัฒนา        ๔๒ 
  3.1.๒.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๔๒ 
 3.2 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๔๒ 
  3.2.1  ระดับคุณภาพ        ๔๒ 
  3.2.2  กระบวนการพัฒนา        ๔๒ 
  3.2.3  ผลการพัฒนา         ๔๘ 
  3.2.4  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๕๐ 
  3.2.5  จุดเด่น         ๕๑ 
  3.2.6  จุดควรพัฒนา        ๕๑ 
  3.2.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๕๑ 
 3.3 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๕๒ 
  3.3.1  ระดับคุณภาพ        ๕๒ 
  3.3.2  กระบวนการพัฒนา        ๕๒ 
  3.3.3  ผลการพัฒนา         ๕๔ 
  3.3.4  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๕๗ 
  3.3.5  จุดเด่น         ๕๘ 
  3.3.6  จุดควรพัฒนา        ๕๘ 
  3.3.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๕๘ 
ส่วนที ่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา         ๕๙
   4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕6๔     ๕๙    
      4.2 จุดเด่น           ๖๐ 
      4.3 จุดควรพัฒนา         ๖๑
      4.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น      ๖๒ 
      4.5 ความต้องการและช่วยเหลือ       ๖๓  
ส่วนที ่ ๕  ภาคผนวก          ๖๔  

  ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 256๔ ๖๕ 
            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔   ๗๒ 
            ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓        ๘๓  
            ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     ๘๖ 
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้                            ๑๓๑             

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                ๑๔๓ 
  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                            ๑๔๘

     



                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64    1   

  
                                                                            โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนที ่ ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษประจ าจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 
50200 อยู่กลางเมืองเชียงใหม่และอยู่บนเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน  เบอร์โทรศัพท์ 053 - 418673 - 5 โทรสาร 
053 – 418673 - 5 ต่อ 111  E-mail : school@yupparaj.ac.th  Website : www.yupparaj.ac.th      
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คือ เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
มีผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 3,๖๗๓ คน มีบุคลากร  สายบริหาร จ านวน 5 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน ๒๕๒ คน  

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตั้งอยู่กลางเมือง เชียงใหม่ ต าบลศรีภูมิ ซึ่งเป็นต าบลในเขตเทศบาล สภาพ
ชุมชนโดยรอบเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ วัด และชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง อาชีพหลักของประชากร
ต าบลศรีภูมิ คือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีฐานะปานกลาง ชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน คือ ชุมชนเชียงมั่น มีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือใน        
ด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการน าภูมิปัญญามาถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง 

๒๕  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมินรวม ๔ ด้าน คือ 
ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน รวมจ านวน 12 ตัวบ่งชี้  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ 

1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

       วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 

           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน โรงเรียน จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ เช่น กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมสมรรถนะการอ่าน การทดสอบประเมินความสามารถด้าน      
การอ่านและเขียน กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์  โรงเรียนจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส าหรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถเฉพาะทาง เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน SMART YRC  ห้องเรียนทุน พสวท. 
ห้องเรียนพสวท.สู่ความเป็นเลิศ  ห้องเรียนพสวท.สมทบ  ห้องเรียน Gifted Thai ห้องเรียน Gifted Math  
ห้องเรียน Gifted English  ห้องเรียน EP/IP และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2  ได้แก่ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุุน  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี      

mailto:school@yupparaj.ac.th
http://www.yupparaj.ac.th/
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องค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถภาพส าคัญตรงตามที่หลักสูตรก าหนด ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือ    
การเรียนรู้ของครูผู้สอน ทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านวิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี นักเรียนได้น าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนได้น าแนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน ชิ้นงาน ผลิตผลงาน
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาอ่ืน ๆ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
และบรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ด้วย
กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริหารจัดการฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นในการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน หนังสือผ่าน
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital library มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Yupparaj 
Library และบน Application line openchat ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อ
เทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โรงเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนมี
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ  ที่ดีต่องานอาชีพ  โดยมี  
การด าเนินงานในรูปแบบ On – Line และ On – Site ตามความเหมาะสม เช่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ/
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ในห้องเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของ
ตน เพ่ือน าไปสู่การเลือกประกอบอาชีพในอนาคต  กิจกรรม Occupation By งานแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลายจากรุ่นพ่ีศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่าย
สถาบันทางการศึกษา ตัวแทนจากสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ  กิจกรรม YRC เรียนรู้สู่อาชีพ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบัน / องค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ผู้เรียนสนใจ 
กิจกรรมสัปดาห์แนะแนว โดยเชิญหน่วยงาน องค์กร สถาบันทางการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป 
มีการแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพผ่าน Facebook กลุ่มศูนย์แนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนเพ่ือให้ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้อยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป โดยจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน และตรวจติดตามการด าเนินงานด้วยหลักการ
บริหารงานแบบ PDCA  แล้วน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
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 โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยสร้างระบบการจัด   
การเรียนรู้ออนไลน์บนฐานทรัพยากรระบบ G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education 
และพัฒนาระบบเฉพาะ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English 
Program โดยมีเปูาหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

(1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ 
ส าคัญตรงตามที่หลักสูตรก าหนด โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ  

(2) จัดการศึกษาโดยมุ่งดูแลช่วยเหลือและระวังปูองกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโรค  

(3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของ 
ครูผู้สอนทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม 
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน มีการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม   
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมติดตาม   
เฝูาระวังและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมด าเนินนโยบายคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรม YRC เรียนรู้   
สู่อาชีพ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ ยุพราช
วิทยาลัยไร้ขยะด้วยกิจกรรม 3R ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี  จิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในท้องถิ่นของ
ตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ด าเนินชีวิตตาม     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีอารมณ์
และสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนาและแสดงศักยภาพตามท่ีนักเรียนถนัดและสนใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาเพศศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันการล่วงละเมิดทางเพศการปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ 
พึงประสงค ์และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปูองกันตนเองจากสื่อออนไลน์ โรงเรียนมีคณะกรรมการฝุายพัฒนา
ระเบียบวินัยของนักเรียน มีหน้าที่คัดกรอง เฝูาระวังและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงจาก         
สิ่งมอมเมา  ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท การพนันและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งมีการอบรม
นักเรียนแกนน ายาเสพติดและกิจกรรมปูองกันยาเสพติด  

จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บรรลุตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดทุกประเด็นพิจารณา 
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  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base  

Management) ออกเป็น 5 ฝุาย ประกอบด้วย ฝุายจัดการศึกษา ฝุายอ านวยการ ฝุายกิจการผู้เรียน ฝุายบริหาร
ทั่วไป และฝุายนโยบายและแผน  ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัด  
การเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็น
เลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยใช้รูปแบบการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ “SMART YRC Quality 
System Model” เป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  

       เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมายเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการปูองกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ก าหนด ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง    
การด าเนินมาตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 
Learning) ผสมผสานกับการเรียนรู้แบบ On Demand  & On Hand Learning โดยใช้ชั้นเรียน Google 
Classroom เป็นหลักและใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสอนสด (Live Teaching) 
และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ (On Site) ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากกิจกรรม
ปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากชั้นเรียน
ออนไลน์ ภายใต้มาตรการ DMHTTA มีการจัดชั้นเรียนแบบ 2 ห้องเชื่อมต่อส าหรับนักเรียน 1 ชั้นเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมี
แนวคิดส าคัญร่วมกันคือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่เป็น
ผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม และอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิม
และความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับความรู้ ไปสู่การมี     
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

        โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีศูนย์การเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างภายในโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ    
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนา
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและ
ฝุายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนดังกล่าว ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุ 
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ บุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับรู้ และได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็ว บุคลากรทุกฝุายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก่ฝุายบริหารในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามัคคี และเป็นคนดีของสังคม ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุม ชน พึงพอใจใน           
ผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ  มีการจัด   
การเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4  มีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  มีการพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  มีการท า MOU กับ หน่วยงาน
ทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและผู้เรียน เพ่ือการเรียนรู้และ
ท างานรว่มกัน  มีการจัดท าสื่อ E-book ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  มี application ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบ On Demand เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้
อย่างอิสระ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา สถานที่และสื่ออุปกรณ์ ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับไปทบทวน
เนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย มีการจัดกิจกรรม
ในลักษณะการสอนสด (Live Teaching) โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meets, Zoom, Facebook Live, 
Line หรืออ่ืน ๆ  ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive 
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดย
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
  จากการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงความเชื่อมโยงเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

       จุดเด่น 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19)  โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากร
ระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของ
ผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English 
Program  ซึ่งเป็น Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ 
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสาร
สองทางระหว่างผู้เรียนและครู ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียน 
การสอนในชั้นเรียนปกติ 
  ๒. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)  ศูนย์สอวน.
คอมพิวเตอร์  ศูนย์ HCEC  และมีหลักสูตรหรือแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง  

๓. ห้องสมุดของโรงเรียนมีแอพพลิเคชั่นในการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน  
หนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital library ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเพจเฟ
ซบุ๊ก Yupparaj Library และบน Application line openchat ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๔. โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. โครงการและกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งนักเรียนห้องเรียนปกติและนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  
(Active Learning) โดยใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการหรืองบประมาณการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นตาม 
สถานการณ์ ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน สื่อการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร 
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๗. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพส าหรับการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและอาชีพแก่
ผู้เรียน 

  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             โรงเรียนสามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
ผู้เรียนและครู  ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ครูส่วนใหญ่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่
เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage, Google form, Application Plickers, Kahoot, Socrative, 
Liveworksheet, Zoom, Google meet, สื่อจาก Youtube, Padlet, Canva, Geogebra, GSP ฯลฯ ครูมี   
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  วัดผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิ เคราะห์ข้อสอบที่ได้
มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

 ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากข้ึน ครูม ี
การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย และ
มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

       จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
๑. โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย แต่มักเน้นเปูาหมายหรือนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใน  
ชั้นเรียนให้ครบทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
๓. พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  ๔. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะในอนาคต และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการวัดประเมินผลที่ใช้เครื่องมือวัดที่เน้นรู้จ าเป็นเครื่องมือที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวการทดสอบ PISA 
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  ๕. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ 

แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมี            
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดรับสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่ 
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง       
โดยออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่เข้าใจได้ง่ายในเนื้อหานั้น ๆ 
เช่น สื่อวีดีโอ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องท่ีเรียนไปแล้ว แต่อยากจะทบทวนในเนื้อหานั้น ๆ 
ได้เพ่ิมเติม ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน หรือช่วงเวลาที่ว่างจากการท ากิจกรรม โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้าง
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

    แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน และสนับสนุน      
การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการสอนภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ที่ส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

๒. พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักเรียน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านนวัตกรรม 
ให้มีมาตรฐานสากล เช่น วางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence Learning)”  ให้เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาหลัก
ที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม  การพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวทาง
ส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม 

กิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีทักษะในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนรอบด้าน สามารถปรับตัวในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีความสุข 

๔. พัฒนาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพ 
ของผู้เรียน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ        
ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยทุกกิจกรรมควรมีแผนส ารอง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจ และให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
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๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่
ในยุคปัจจุบัน ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์  รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้
ความรู้เพื่อเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียน 
ยุพราชวิทยาลัย มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้ง 3 
มาตรฐาน  และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เป็นผลมาจาก             
การบริหารงานแบบประสานความร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง 5 ฝุาย  ได้แก่ (๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน (๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (๓) สมาคมศิษย์เก่า (๔) สมาคมผู้ปกครอง
และครู และ (๕) เครือข่ายผู้ปกครอง  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานด้านวิชาการควบคู่การส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นงานที่ส าคัญที่สุด มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
                      1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม      
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยอดเยี่ยม   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 053 - 418673 - 5 โทรสาร       
053 - 418673 - 5 ต่อ 111 E - mail :  school@yupparaj.ac.th Website : www.yupparaj.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6) เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย คือ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.1  สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนพระปกเกล้า ซอย 3 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ถนนราชวิถี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนพระปกเกล้า 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนราชภาคินัย 
 

 1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นด้วยพระบรม -           
ราโชบายในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มแรก
ตั้งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือไทย อยู่บริเวณศาลากลางสวนในต าหนักที่ประทับพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้า   
โสณบัณฑิต โดยมี ม.ร.ว.จันทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เรียกว่า “โรงเรียนเมืองนครเชียงใหม่” เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2432  

พ.ศ. 2442  ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดเจดีย์หลวง มีพระยาอุปกรณ์ ศิลปศาสตร์ 
ข้าหลวงธรรมการมณฑลเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเริ่มมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ขยายที่เรียนมาอยู่ที่  
โรงละครของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงค์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 เมื่อปี พ .ศ. 2444 ได้บริจาคที่ดินคือ ที่ดิน 
สี่แยก ถนนวโรรส กลางเมืองเชียงใหม่ และยกโรงเรือน ซึ่งเป็นโรงละครเดิมจ านวน 1 หลัง เพ่ือให้สร้างโรงเรียน 

พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระยาสุรสีห์  
วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ขึ้นมารับราชการต าแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจ ามณฑลพายัพโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา

นั้น พระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์พยายามด าเนินการทุกวิถีทางที่จะใช้
การศึกษาแผนใหม่ "เป็นเครื่องช่วยในการปฎิรูปมณฑลพายัพ เริ่ม
จากการสร้างโรงเรียน โดยได้มอบหมายให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ 
ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ เป็นหัวหน้าบอกบุญเรี่ยรายเงิน    
จากเจ้านายฝุายเหนือและข้าราชการมณฑลได้เงินจ านวนมาก           
การก่อสร้างโรงเรียนที่เจ้าอินทวโรรส สุริยวงค์ ได้ก่อสร้างค้างไว้ จึงได้
เริ่มด าเนินการต่อจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2448  
 

mailto:school@yupparaj.ac.th
http://www.yupparaj.ac.th/
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พ.ศ. 2448 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ครั้งยังด ารงพระอิสริยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จประพาสมณฑลพายัพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2448 ดังความปรากฏในลิลิตพายัพ ความว่า " ครั้นรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรัถยานขับรี่  
สู่ที่ตั้งโรงเรียน อ่านเขียนหนังสือสยาม เล่าบ่นตามก าหนด หมดทั้งเลขวิทยาราชาทอดพระเนตรเสร็จ ผันพักตร์เสด็จ
โดยบาทสู่อาวาสเจดีย์หลวง" ในการเสด็จประพาสมณฑลพายัพครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
โปรดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 500 บาท  สมทบการสร้างโรงเรียน และได้พระราชทานนาม
โรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ว่า “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระยุพราช   

พ.ศ. 2449 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2449  เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 8 ได้
เป็นประธานเปิดโรงเรียนต่อมาได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่บริเวณคุ้มหลวง ณ ที่ตั้งโรงเรียน ในปัจจุบัน เลขที่ 238 ถนน
พระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้าง “ตึกยุพราช” เป็นอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 โดยเงินบริจาคของเจ้านายข้าราชการมณฑล พ่อค้า ประชาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,614 
บาท และได้เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 29 ไร่   
2 งาน 97 ตารางวา   

1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 21,985 คน 

ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน คือ ชุมชนเชียงมั่น อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและรับจ้าง ทั่วไปส่วนใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัดเชียงมั่น บริษัทการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานยาสูบ
เชียงใหม ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานประวิณทนายความ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 - 150,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 
คน 

 

1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน  
 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

รูปช้างในเรือนแก้ว  มีอักษรย่อ ย.ว. อยู่ด้านบน มีรัศมีกระจายโดยรอบ 

ด้านล่างเป็นแถบโค้งชื่อโรงเรียน  เหนือแถบเป็นค าบาลีปรัชญาของโรงเรียน 
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สีประจ าโรงเรียน 

สีบานเย็น  ซึ่งเป็นสีประจ ามณฑลพายัพ 
 

ธงประจ าโรงเรียน 

พ้ืนสีบานเย็น มีตราประจ าโรงเรียนอยู่กลางผืนธง 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 

ชงโค  ซึ่งมีดอกสีบานเย็น 

 

เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน :  สุภาพ  เสียสละ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 

 

1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร อัตลักษณ์   
เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

 
 

ค าขวัญ 
เรียนให้เด่น    เล่นให้ดี    มีศีลธรรม 

ปรัชญา 
สจฺจ  วาจา  คตา  สจฺจ  

วาจาสัตย์น าไปสู่ความจริง 
สามคฺคี  พลวา  พล  

ความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์พระราชา  
มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

4. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
5. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
8. พัฒนาครูให้เป็นครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
11. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์    

           พระราชา  มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสื่อสาร 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
5. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์  

และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
8. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
9. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
11. ผู้เรียนมีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
4. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
5. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างคนดีของสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

สามัคคี   เป็นคนดีของสังคม 
 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 

 

ปณิธานของโรงเรียน 
 

มุ่งม่ันจัดการศึกษา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 

จุดเน้นของโรงเรียน 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
 

จุดเด่นของโรงเรียน 

จัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64    15   

  
                                                                            โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 ฝุาย ได้แก่  
ฝุายจัดการศึกษา ฝุายกิจการนักเรียน  ฝุายอ านวยการ  ฝุายบริหารทั่วไป  และฝุายนโยบายและแผน ผู้บริหาร  
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (SBM)       

แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ 4 - - 1 3 4 
ครูประจ าการ 58 117 - 67 108 175 
ครูอัตราจ้าง 7 5 - 12 - 12 
ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 21 4 - 24 1 25 
ฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอน - 1 - 1 - 1 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า 5 - 4 1 - 5 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 10 23 4 29 - 33 
พนักงานท าความสะอาด และท าสวน 9 26 34 1 - 34 
พนักงานโรงอาหาร - 6 6 - - 6 

รวมทั้งสิ้น 115 183 48 137 113 298 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2564 
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ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

 จ านวนผู้เรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,6๗๓ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 14 248 307 555 39 
ม.2 14 254 307 561 40 
ม.3 14 264 302 566 40 

รวม ม. 1 - 3 42 766 916 1,682  
ม.4 16 280 395 675 42 
ม.5 16 289 364 653 40 
ม.6 16 292 371 663 41 

รวม ม.4 - 6 48 861 1,130 1,991  
รวมทั้งหมด 90 1,627 2,046 3,673 40 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประจ าปีการศึกษา 256๔  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                     1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม  
ยอดเยี่ยม      

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ยอดเยี่ยม   

 
๓.๑  มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๓.๑.๑.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๑.๑.๒  กระบวนการพัฒนา 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
         โรงเรียนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ข ภาษาญี่ปุุน ฯ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  จัดกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   เช่น กิจกรรมอ่านออก
เขียนได้ กิจกรรมสมรรถนะการอ่าน การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน และเขียน  
  โรงเรียนจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน SMART YRC  ห้องเรียนทุน พสวท. ห้องเรียน Gifted Thai ห้องเรียน 
Gifted Math ห้องเรียน Gifted English  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาที่ 2  เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
เกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุุน 
  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ กับองค์กรภายนอก
โรงเรียน เช่น การร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ โอลิมปิกวิชาการ  คณิตศาสตร์
นานาชาติ การสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา การแข่งขันเปิดกล่องชอล์กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น 
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  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าด้วย
ตนเองในรายวิชา IS1, IS2, IS3 และจัดการแข่งขันการน าเสนอผลการศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเองระดับชั้น ม.2 
และ ม.4  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา           
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้  ทักษะ คุณลักษณะและ
สมรรถภาพส าคัญตรงตามที่หลักสูตรก าหนดที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทุกระดับชั้น 
เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของ
ระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บน
ฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program เนื่องจากเป็นระบบที่มีความพร้อมรองรับ
การด าเนินงานอยู่แล้ว  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านวิชา 

ออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนได้น าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนได้น าแนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน 
ชิ้นงาน ผลิตผลงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสาขาอ่ืน ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
        โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการเรียนรู้ผ่านรายวิชาวิทยาการค านวณ    
การออกแบบและเทคโนโลยี รวมไปถึงมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ
จริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
learning จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรมทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  ครูจัด     
การเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการท า
โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับผู้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ มีการวางแผน 
การท างานทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่มก่อนลงมือปฏิบัติจริง แล้วให้มีการสะท้อนผลจากการท างานเพ่ือวิเคราะห์
ข้อดีและข้อเสีย  จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานรวมกันเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะเป็นผู้น าและการเป็น ผู้ตามที่ดี   
ฝึกให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  รับฟังความคิดเห็นภายในกลุ่มท างาน  ฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบใน     
การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เองโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า จัดให้มีการน าเสนอผลงาน
หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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        นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาภายใน
โรงเรียนในหลายรูปแบบอีกด้วย เนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน และ
โรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศ ไทย และประเทศ
สิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)  ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่  
ชั้นเรียนและขยายผลสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและออกแบบ
หลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนทุกคน ได้แก่ วิชาออกแบบและ
เทคโนโลยี วิชาวิทยาการค านวณ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานที่มีการน ากระบวนการ
สะเต็มศึกษาไปใช้ ในกลุ่มนักเรียนที่สนใจการท าโครงงานและนักเรียนในโครงการพิเศษทุกโครงการ อีกทั้ง ยังมี 
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือการน านักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมของนักเรียน  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ผู้เรี ยนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล      
การทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัด  การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและเหมาะสมกับสถานการณ์  ด าเนินการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน  มีการก าหนดเปูาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) มีการจัดซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นใน 
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน หนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital 
library 

(๒) มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Yupparaj Library และบน 
Application line openchat ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

(๓) พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  

(๔) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ในลักษณะโครงงานเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนสู่เวทีการน าเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง  

        (5) การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้
ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียน
ออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของ
โครงการ English Program และด าเนินการจัดท าชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาหลัก ตาม
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยระบบ Google Classroom โดยครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชาที่มีการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ และให้มีการแยกชั้นเรียนย่อยในระบบ Google Classroom ของแต่ละ
รายวิชาเป็น 1 ชั้นเรียนต่อห้อง แล้วให้ครูผู้สอนประจ าห้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละ     
ชั้นเรียนย่อยตามปกติ โดยให้ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละรายวิชาท างานร่วมกัน มีการดูแลช่วยเหลือกันใน           
การจัดระบบบทเรียนออนไลน์วิชานั้น ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ ให้ผู้เรียนแจ้งข้อมูล
ปัญหาในระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอีเมลเพ่ือให้งานระบบเครือข่ายด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 

      (6) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           
โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 

นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยส่งเสริมครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Active learning) เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้ครูผู้สอน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จากคณะครูและคณะกรรมการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน และตรวจติดตาม
การด าเนินงานด้วยหลักการบริหารงาน PDCA น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
  (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนร้อยละ 
75 โดยจัดท ากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการทดสอบ PISA กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  

  (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
ร้อยละ 70 โดยจัดท ากิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ยุพราชสู่ชุมชน  

  (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนร้อยละ 70 โดยจัดท ากิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์  
   (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนร้อยละ 70 โดยจัดท ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

  (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนร้อยละ 80 
โดยจัดท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เฉพาะ
ด้านทางทัศนศิลป์เพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ที่หลากหลาย และส่งเสริม
นักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ จนได้รับรางวัลในระดับชาติ ส่งผลให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้าน
ทัศนศิลป์มากข้ึน  

  (6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ร้อยละ 75 โดยจัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
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รายวิชาเพ่ิมเติมด้วยครูเจ้าของภาษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสอนเสริมอย่างเข้มเติมเต็มความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL/TOEIC) กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมสอนเสริมทบทวนความรู้ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม
พิชิตข้อสอบวัดระดับภาษาจีน กิจกรรมพิชิตข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุน กิจกรรม Language festival แข่งขัน
ทักษะด้านภาษา  
   (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนร้อยละ 85 โดยจัดท ากิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขศึกษาโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประ เภทต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติให้กับนักเรียนรายบุคคลและส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน  

  (8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ร้อยละ 75 โดยจัดท ากิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ  

โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามระดับชั้นการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการยกผลสัมฤทธิ์     
การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทบทวนความรู้จากคณะครูภายในโรงเรียนและ
วิทยากรภายนอกโรงเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยเน้นรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าและรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ต้องการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาเดิม  

  โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ โดย
จัดท าหลักสูตรและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  ห้องเรียน พสวท. และ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ห้องเรียน พสวท.สมทบ ห้องเรียน SMART 
YRC  ห้องเรียน Gifted Math ห้องเรียน Gifted English  ห้องเรียน Gifted Thai  ห้องเรียน English Program 
International Program โดยจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรได้แก่   
ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถโดย   
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ นอกสถานศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรม
สอนเสริมทบทวนความรู้จากวิทยากรภายนอกสถานศึกษา 

โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
ประเมินผล โดยจัดท ากิจกรรมคลินิก YRC พิชิต 0 ร มส. ติดตามนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนท าการซ่อมเสริม      
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบการวัดและประเมินผล โดยก าหนดร้อยละของนักเรียนที่มี    
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 3 

 โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยสร้างระบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานทรัพยากรระบบ G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education 
และพัฒนาระบบเฉพาะ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English 
Program โดยมีเปูาหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะส าคัญตรงตามที่หลักสูตรก าหนด โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ (2) จัดการศึกษาโดยมุ่งดูแลช่วยเหลือ
และระวังปูองกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่  บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ           
โรงเรียนมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ  

ที่ดีต่องานอาชีพ  โดยปีการศึกษา 2564 ในห้วงการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ           
มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานในรูปแบบ On – Line และ          
On – Site ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ /อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ในห้องเรียนทุกระดับชั้น  
  (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตน เพื่อน าไปสู่การเลือก 

ประกอบอาชีพในอนาคต   
  (3) จัดกิจกรรม Occupation By งานแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลายจากรุ่นพ่ีศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่ายสถาบันทาง
การศึกษา ตัวแทนจากสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ 

  (4) จัดกิจกรรม YRC เรียนรู้สู่อาชีพ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถาบัน / องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ผู้เรียนสนใจ    

  (5) จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว โดยเชิญหน่วยงาน องค์กร สถาบันทางการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ  
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองต่อไป 

  (6) แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ  ผ่าน Facebook กลุ่มศูนย์แนะแนว
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๓.๑.๑.๓  ผลการพัฒนา  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

๘๕ ๙๓.๖๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

๘๕ 93.85 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

๘๕ 93.21 สูงกว่าเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        1.3 ผู้เรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๘๕ 94.15 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๘๕ 92.76 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๘๕ 94.20 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๘๕ ๙๓.๗๗ สูงกว่าเปูาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๘๓ ๙๕.๖๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 

๘๐ 96.46 สูงกว่าเปูาหมาย 

          2.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๘๐ 95.21 สูงกว่าเปูาหมาย 

          2.3 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

๘๕ 95.32 สูงกว่าเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 39 ๔๙.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

56 61.47 สูงกว่าเปูาหมาย 

          3.2 ผู้เรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน การ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

52 55.26 สูงกว่าเปูาหมาย 

          3.3 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 28 32.27 สูงกว่าเปูาหมาย 

          3.4 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม
ไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

20 23.52 สูงกว่าเปูาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

92 ๙๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

98 98.47 สูงกว่าเปูาหมาย 

        4.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

95 96.74 สูงกว่าเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

         4.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy  
ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

83 89.02 สูงกว่าเปูาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕ ๘๓.๘ สูงกว่าเป้าหมาย 
            5.1.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

๗๕ ๘๑.๕ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

๗๐ ๘๐.๒ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.3 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

7๐ ๗๙.๘ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

๗๐ ๘๔.๘ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.5 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

๘๐ ๘๖.๑ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.6 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

๘๕ ๙๓.๕ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.7 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

๗๕ ๘๒.๗ สูงกว่าเปูาหมาย 

            5.1.8 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

๗๕ ๘๑.๗ สูงกว่าเปูาหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 98 ๙๘ ตามเป้าหมาย 
     6.1 ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี ต่อ
งานอาชีพ 

๑๐๐ 99.26 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

     6.2  ผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

95 99.26 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

100 99.28 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

     6.4 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๙๕ 97.00 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน 
การท างาน และประกอบอาชีพ 

100 96.55 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

6.6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน 
การท างาน และประกอบอาชีพ 

100 96.65 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเปูาหมาย เกือบทุกประเด็นพิจารณา มีเพียง ๑ ประเด็นพิจารณา คือ ด้านมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ที่มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปลีกย่อย ต่ ากว่าเปูาหมาย เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           
     จากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน  

การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา           

     จากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท าให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับดี  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA อยู่ในระดับดี  
ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
     นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง 

วิศวกรรม (อ้างอิงผลการเรียนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี วิชาวิทยาการค านวณ) สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  น าองค์ความรู้มาออกแบบวิธีการหรือ
กระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน น าแนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน ชิ้นง าน หรือ
ผลิตผลงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา และสาขาอ่ืนๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และน าผลงานไปเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดังนี้ 

 ภายในสถานศึกษา 
ผลงานจากรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี/วิทยาการค านวณ /IS  การน าเสนอโครงงานใน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
 ภายนอกสถานศึกษา 
การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน

คณิตศาสตร์ (Gifted Math) ภาคเหนือ จ านวน 4 โครงงาน 
การน าเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

(SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน จ านวน ๑ โครงงาน  
การน าเสนอโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ  จ านวน ๒ โครงงาน  
การน าเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน ๑๑ โครงงาน  
การน าเสนอโครงงานและนวัตกรรมในงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ 

ครั้งที่ 1 “The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021” ในหัวข้อ “ยกระดับการเรียนรู้ 
สู่ชีวิตวิถีใหม่”   
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4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
(1) ผู้เรียนใช้บริการสืบค้นข้อมูลในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน หนังสือ 

ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital library 
(2) ผู้เรียนเข้าศึกษาหาข้อมูลผ่านสารสนเทศผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Yupparaj Library และบน 

Application line openchat ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยการเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

(3) สื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายมีการพัฒนาปรับปรุง ระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

(4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงได้น าเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง  

(5) ผู้เรียนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผู้เรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบ
เทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียน
ทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English 
Program ผู้เรียนมีชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยระบบ Google Classroom และผู้เรียนสามารถแจ้งข้อมูลปัญหาในระบบแจ้งปัญหา
การใช้งานอีเมลเพ่ือให้งานระบบเครือข่ายด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 

(6) ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้และสามารถใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไปร้อยละ 81.5, 80.2, 79.8, 84.6, 86.1, 81.7, 93.5 และ 82.7 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่
ก าหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามระดับชั้นการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมทบทวน
ความรู้จากคณะครูภายในโรงเรียนและวิทยากรภายนอกโรงเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET)    
สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมี       
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) สูงขึ้นจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ 
ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) สูงขึ้นจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 

 โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้ผ่านเกณฑ์ โดยจัดท ากิจกรรมคลินิก YRC พิชิต 0 ร มส. ติดตามนักเรียนเป็นระยะตลอดภาคเรียน
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ถัดไป ส่งผลให้นักเรียนได้รับการซ่อมเสริมจากครูผู้สอนและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวนนักเรียนที่มีผล    
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวนลดลงอยู่ในเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยสร้างระบบ       
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานทรัพยากรระบบ G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for 
Education และพัฒนาระบบเฉพาะ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ 
English Program ผลการด าเนินงานสรุปได้คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
รองรับการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และระบบ YEP E-Learning เกิดเป็น
หอ้งเรียน Google Classroom ครบทุกชั้นเรียน ทุกรายวิชา สามารถด าเนินการสอนผ่านระบบ Live ตามตาราง
เรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ส่งผลให้นักเรียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา มีผล       
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกรายวิชา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานการณ์ปกต ิ

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ           
จากการจัดการเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ทีมุ่่งดูแลช่วยเหลือและระวังปูองกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นั้น ส่งผลให้การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ต่ ากว่าค่าเปูาหมาย  เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียนมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดกิจกรรมในรูปแบบ On – Line และ On – Site ตามความเหมาะสม ดังนี้    

(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ /อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ในห้องเรียนทุกระดับชั้น  ได้ม ี
การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ On–Line (โดยใช้ Google Classroom) และ 
On–Site ตามความเหมาะสม 

   (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตน เพ่ือน าไปสู่  
การเลือกประกอบอาชีพในอนาคต โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ  On–Line (โดยใช้ 
Google Classroom) และ On–Site รวมทั้งให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นหาความชอบ ความถนัด และ
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

    (3) การจัดกิจกรรม Occupation By งานแนะแนว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลายจากรุ่นพ่ีศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า กลุ่มเครือข่ายสถาบันทาง
การศึกษา ตัวแทนจากสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ On–Line อย่างต่อเนื่องในทุก
สัปดาห์ โดยใช้โปรแกรม Zoom และ เฟซบุ๊กLive 

     (4) การจัดกิจกรรม YRC เรียนรู้สู่อาชีพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบัน / องค์กรต่าง  ๆ 
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ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้สถาบัน / องค์กรต่าง ๆ รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจ านวนจ ากัด   

     (5) จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว  โดยเชิญหน่วยงาน องค์กร สถาบันทางการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ  
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง  ซึ่งการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ด าเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ On–Line โดยใช้โปรแกรม Zoom และ เฟ
ซบุ๊กLive 

   (6) การแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ  ผ่าน เฟซบุ๊กกลุ่มศูนย์แนะ
แนวจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  รวมถึงผู้ที่สนใจติดตามร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มศูนย์แนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
จ านวน 5,643 คน  

ประเด็นพิจารณา 6.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น มี 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเปูาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ส่งผล
กระทบแก่กลุ่มผู้เรียนที่ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนออนไลน์ขาดแรงจูงใจในการเรียน เกิดภาวะความรู้ถดถอย 
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความพร้อมในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   

ประเด็นพิจารณา 6.5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ 
อาชีพ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเปูาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเปูาหมายในการศึกษาต่อมากกว่าการประกอบอาชีพ  ซึ่งผลการศึกษา
ต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100 เลือกศึกษาต่อในสายสามัญและ
สายอาชีพ รวมทั้งศึกษาต่อต่างประเทศ   

ประเด็นพิจารณา 6.6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ 
อาชีพ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเปูาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่างมีเปูาหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่า          
การประกอบอาชีพ   

๓.๑.๑.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  
   - โครงการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่ 21 
   - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
   - โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
     - กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เป็นต้น 
   - โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม. 1-6 
   - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานสะเต็มศึกษา 
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            - กิจกรรมความส าเร็จสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
   - กิจกรรม TCAS1 
   - กิจกรรม YRC เรียนรู้สู่อาชีพ 
   - กิจกรรม Occupation By งานแนะแนว 
   หลักสูตรสถานศึกษา  
   แผนการจัดการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อ  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน โครงงานต่าง ๆ 
   หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/รับรางวัลที่ผู้เรียนหรือสถานศึกษาได้รับ 
   โล่ รางวัล เกียรติบัตร 
    ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3, ม.6 
 ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน 
 รายงานผลการเข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 
 เอกสารรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนภายนอก 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๑.๕  จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ด าเนินการด้วยระบบจัดการชั้นเรียนบน 

Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google 
Classroom สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น อีกทั้งยังท าให้ครูสามารถติดต่อสื่อสารและจัดการชั้นเรียนออนไลน์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย 

2. ระบบชั้นเรียนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มี  
การสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครู ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
  3. ครูผู้สอนสามารถใช้ชั้นเรียนออนไลน์ในการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้กับชั้นเรียน
ปกติ และสามารถใช้เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหา 
  ๔. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่าง
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ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)  ศูนย์สอวน.
คอมพิวเตอร์  โรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการเรียนที่หลายหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง นอกจากนี้ครูมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและมีการพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรม เช่น 
วิทยากร สอวน. / ครูที่ได้รับรางวัล OBEC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ / ได้รับรางวัลสื่อ AIS / ครู
ผู้น าด้านสะเต็มศึกษา  

ด้านห้องเรียน มีห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องศูนย์ Fablab / ห้องศูนย์ สอวน. คอมพิวเตอร์/  
ห้องสมุดดิจิตอล / ศูนย์ HCEC จึงส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความความถนัดและ
ความสนใจ สามารถสร้างนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

๕. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่นในการให้บริการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน หนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital library ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Yupparaj Library และบน Application line openchat ห้องสมุด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๖. โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  

๗. โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนในลักษณะโครงงานเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนสู่เวทีการน าเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง  

๘. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น 
โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับ  
ชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) 
ของโครงการ English Program และด าเนินการจัดท าชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยระบบ Google Classroom โดยครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชาที่มีการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ และให้มีการแยกชั้นเรียนย่อยในระบบ Google Classroom ของแต่ละ
รายวิชาเป็น 1 ชั้นเรียนต่อห้อง แล้วให้ครูผู้สอนประจ าห้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละชั้น
เรียนย่อยตามปกติ โดยให้ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละรายวิชาท างานร่วมกัน มีการดูแลช่วยเหลือกันในการจัดระบบ
บทเรียนออนไลน์วิชานั้น ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ ให้ผู้เรียนแจ้งข้อมูลปัญหาในระบบ
แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมลเพ่ือให้งานระบบเครือข่ายด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 

๘. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้  
อย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

๙. โครงการและกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งนักเรียนห้องเรียนปกติและ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  
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๑๐. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
 (Active Learning) ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ หรือใช้เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑. มีการบริหารจัดการโครงการหรืองบประมาณการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นตาม 
สถานการณ์ ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน สื่อการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร 

๑๒. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพส าหรับการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและอาชีพแก่
ผู้เรียน 

๓.๑.๑.๖  จุดควรพัฒนา 
๑. โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย แต่มักเน้นเปูาหมายหรือนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใน  
ชั้นเรียนให้ครบทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. จากการส ารวจข้อมูลยังมีผู้เรียนกลุ่มที่ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบออนไลน์ เนื่องจาก 
ขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน 

๓. เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม  

๔. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
๕. พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  ๖. ผู้เรียนกลุ่มที่ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบออนไลน์ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเข้าถึงระบบออนไลน์ โรงเรียนด าเนินการแก้ปัญหา
ด้วยการจัดหาซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับใช้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสนับสนุนให้ผู้เรียน โดยใช้เงินกองทุนช่วยเหลือที่
ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า  
  ๗. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะในอนาคต และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการวัดประเมินผลที่ใช้เครื่องมือวัดที่เน้นความรู้ความจ า เป็นเครื่องมือที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนว   
การทดสอบ PISA 
   ๘. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน หรือการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเชิงเทคโนโลยีในรูปแบบ
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีเครื่องมือต่างๆ ระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย 
พร้อมใช้ และเท่าเทียมกันทุกห้องเรียนตามรูปแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
  ๙. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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๓.๑.๑.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
  ๑. จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น  กิจกรรม “นวัตกรรมการอ่าน (YRC STEAM : Integration and Reading 
Innovation”  

S = Social community 
T= Technology 
E= Elaboration (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถสรุป เชื่อมโยงองค์ความรู้) 
A= Activity 
M= Mathematics 

๒.  ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่ส่งเสริม 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
  ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน การสอนภายใต้
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การจัดชุดกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA โดยบูรณาการเข้ากับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕. จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและโครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร ด้านนวัตกรรมให้มีมาตรฐานสากล เช่น วางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
EDUCATION) และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence Learning)”  ให้เป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาหลักที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้
ปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวทางส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๖. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความ 
รับผิดชอบ มีสมาธิ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
  ๗. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน และสนับสนุน      
การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการสอนภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

๙. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนรอบด้าน  
สามารถปรับตัวในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีความสุข 
  ๑๐. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพโดยการจัดการเรียน      
การสอนภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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๓.1.๒  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๓.๑.๒.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๑.๒.๒  กระบวนการพัฒนา 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน มีการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม   
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมระดับชั้น 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมติดตามเฝูาระวังและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมด าเนินนโยบายคณะกรรมการ     
สภานักเรียน กิจกรรม YRC เรียนรู้สู่อาชีพ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ ยุพราชวิทยาลัยไร้ขยะด้วยกิจกรรม 3R ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน
ทางออนไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  กิจกรรมงานห้องสมุด  ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จัก
แสวงหาความรู้และมีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และมีนิสัยรักการอ่าน 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการจัดกิจกรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ในท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ       
ภูมิปัญญาไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา  ผู้เรียนมีส่วนร่วมและตระหนัก
ถึงการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรมสืบชะตา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมี จิตส านึกและมีส่วนร่วมใน       
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการแต่งกายชุดพ้ืนเมืองวันศุกร์ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างชาญฉลาด และประหยัด
จากกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม มีคุณลักษณะตามสถานศึกษาก าหนด กิจกรรมการจัด       
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย มีทักษะชีวิต มีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โครงการธนาคารในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก เรียนรู้และท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น (เรือนแก้ว) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น ร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เป็นต้น 

 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความกตัญญู กตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ  โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมการแสดงผลงานผู้เรียนในงาน 
“Ouverture sur le monde francephone”  ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส กล้าแสดงออก 
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  กิจกรรม
ทักษะสัมพันธ์ภาษาญี่ปุุน จีนและเกาหลี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรม
เสวนาทักษะทางวิชาการและแข่งขันกีฬาประเพณียุพราช-เตรียมทหาร กิจกรรมสันทนาการเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมทหาร ส่งเสริมความสามัคคีและการยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลาย  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน การแก้ปัญหา สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด  และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมผู้เรียนแลกเปลี่ยน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ม.1 และ ม.4 กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกผ่านกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย  กิจกรรมด าเนินนโยบายคณะกรรมการสภานักเรียน  การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน     
สภาผู้เรียน  กิจกรรมศึกษาดูงานของสภานักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน  
กิจกรรมพัฒนาผู้น าผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้น า น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการท า Portfolio และทักษะ
การเขียนเรียงความ  เพ่ือการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
ผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ TCAS ในมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วประเทศได้เป็น
จ านวนมาก  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่เวทีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับชั้น    
ม.2 และ ม.4 ได้ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนและศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์  ได้มีการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ชุมชนให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมวงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนที่ส่งเสริม
ความสามารถทางดนตรี ศิลปะ การแสดง การท างานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การให้บริการ
ชุมชนและสังคม 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิต 

ที่ดีอยู่เสมอ มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน 
เช่น กีฬาประเพณียุพราช-เตรียมทหาร การแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลรายการต่าง ๆ และร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนาและแสดงศักยภาพตามที่
นักเรียนถนัดและสนใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โรงเรียนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬารวมถึงอุปกรณ์ออกก าลังกายที่อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนทั้งที่เป็น
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นักกีฬาและนักเรียนที่สนใจเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนโดยมีเนื้อหาเพศศึกษาเก่ียวกับการปูองกันการล่วงละเมิดทางเพศ การปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปูองกันตนเองจากสื่อออนไลน์ โรงเรียนมีคณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมระเบียบ
วินัยของนักเรียน มีหน้าที่คัดกรอง เฝูาระวังและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา      
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท การพนันและอบายมุขทุกชนิด และยังมีการอบรมนักเรียนแกนน า    
ยาเสพติดและกิจกรรมปูองกันยาเสพติดท่ีทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปีอีกด้วย 

โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการปูองกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสาธารณสุข อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และในทุก ๆ กิจกรรม มีการเฝูา
ระวังและปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ ได้แก่ การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจ ATK  
ท าให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัย 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพในโรงเรียน (งานอนามัยโรงเรียน) ส่งเสริมผู้เรียนให้ 
ออกก าลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและการพักผ่อนให้เพียงพอ โรงเรียนได้รับ
วุฒิบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มีโรงอาหารปลอดภัยต้านภัยโควิด มีการจัดอบรม
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)  โรงเรียนมีระบบการประเมินสุขภาพนักเรียนโดย         
มีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากโรงพยาบาล     
แมคคอร์มิค และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ส าคัญโรงเรียนมีการประเมิน
สุขภาพจิตของนักเรียนทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวและงานอนามัยโรงเรียน จึงท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะร่าเริง และ
แจ่มใส 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน  
ได้แก่ จัดตั้งชุมนุมห้องเรียนสีเขียวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชุมนุม YRC Go Green ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม YRC Zero Waste กิจกรรมการประกวดค าขวัญ “ลดปริมาณขยะภายใน
โรงเรียน” และกิจกรรมรับบริจาคพลาสติกสะอาด นอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่   
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิไทยรักษ์ปุา เชียงใหม่ เขียว สวย หอม และ Forru CMU 

๓.๑.๒.๓  ผลการพัฒนา  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
    ประเด็นพิจารณาที่ 1.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่  
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

95 ๙๕.๒๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดี 

96 9๖.46 สูงกว่าเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่  
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมี
จิตอาสา 

95 95.20 สูงกว่าเปูาหมาย 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

94 9๔.21 สูงกว่าเปูาหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ๙๔.๑๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
2.1 ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 90 93.51 สูงกว่าเปาูหมาย 

2.2 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ 

90 95.22 สูงกว่าเปาูหมาย 

2.3 ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

90 94.12 สูงกว่าเปาูหมาย 

2.4 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

90 93.62 สูงกว่าเปาูหมาย 

2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

90 94.02 สูงกว่าเปาูหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 ๙๔.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1 ผู้เรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90 94.63 สูงกว่าเปาูหมาย 

3.2 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 

90 94.80 สูงกว่าเปาูหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 90 ๙๕.๑๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

4.1 ผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

90 79.85 ต่ ากว่าเปาูหมาย  

4.2 ผู้เรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

90 99.01 สูงกว่าเปาูหมาย 

4.3 ผู้เรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏบิัติตนตามสุขบญัญัติ 10 
ประการ 

90 97.57 สูงกว่าเปาูหมาย 

4.4 ผู้เรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

90 97.27 สูงกว่าเปาูหมาย 

4.5 ผู้เรียน  มีความรู้ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

90 98.33 สูงกว่าเปาูหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่  
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.6 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ 

90 98.63 สูงกว่าเปาูหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.๒ ด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔  พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ สูงกว่าเปูาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา มีเพียงประเด็นพิจารณา 
ด้านผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ต่ ากว่าเปูาหมาย  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเปูาหมาย เป็น
ส่วนใหญ่ 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ 

การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์และข้อก าหนดจากกรมควบคุมโรคอยู่
เสมอ แต่ทางโรงเรียนยังคงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยพิจารณาได้จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมี
จิตอาสา มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนดทุกประเด็นการพิจารณา 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ในท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ      
ภูมิปัญญาไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมสืบชะตา กิจกรรมการแต่งกาย     
ชุดพ้ืนเมืองวันศุกร์  

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
จากการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความกตัญญู กตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ   

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
จากการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มี 

อารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

๓.๑.๒.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  
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   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
   - โครงการส่งเสริมงานระดับชั้น 
   - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมนักเรียน 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
   - โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   - โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
   - โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
   หลักสูตรสถานศึกษา  
   แผนการจัดการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อ  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน โครงงานต่าง ๆ 
   หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/รับรางวัลที่ผู้เรียนหรือสถานศึกษาได้รับ 
   โล่ รางวัล เกียรติบัตร 
    ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3, ม.6 
 ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน 
 รายงานผลการเข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๒.๕  จุดเด่น 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง 

หลากหลาย ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ ด้วยกิจกรรม วิธีการ และกระบวนการที่
หลากหลายเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปูองกันและเฝูาระวัง             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  ๒. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง ครอบคลุมตัวชี้วัด นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

๓. โรงเรียนยุพราชวิยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถที ่
หลากหลาย ท าให้โรงเรียนสามารถจัดแผนการเรียนที่สนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
โรงเรียนจึงสามารถจัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ ด้วยกิจกรรม วิธีการ และกระบวนการที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถท่ีของผู้เรียน 

๔. มีการสนับสนุนนักเรียนด้านการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ในทุก ๆ ระดับ 
การแข่งขัน 
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๕. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม 
สุขภาวะที่ด ี

๖. มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างเคร่งครัด 

๗. มีกิจกรรมและคณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน มีหน้าที่คัดกรอง  
เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ยาเสพติดปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท การพนันและอบายมุขทุกชนิด 

๘. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัด 
กิจกรรมภายในและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

๓.๑.๒.๖  จุดควรพัฒนา 

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีบางกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนไม่สามารถปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการต่าง ๆ เช่น       
การจัดรูปแบบการเรียน Online และ On-site ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ จึงควรหา
กิจกรรมอ่ืน ๆ มาทดแทนหรือหาแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  ปีการศึกษาถัดไป ควรจัดกิจกรรมให้มี  
ความหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ        
ความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้มาก
ยิ่งขึน้ และผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมไดทุ้กคน  

๓.๑.๒.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
พัฒนาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพ 

ของผู้เรียน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ        
ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยทุกกิจกรรมควรมีแผนส ารอง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจ และให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง   

 
๓.๒  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๓.๒.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๒.๒  กระบวนการพัฒนา 

1) การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปีที่สอดคล้องกับ    
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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  โรงเรียนได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ    
ผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data)  ในการก าหนด
เปูาหมายความส าเร็จ ของการด าเนินงาน และเปูาประสงค์ของตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด ผลวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเปูาหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา         
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base  
Management) ออกเป็น 5 ฝุาย ประกอบด้วย ฝุายจัดการศึกษา ฝุายอ านวยการ ฝุายกิจการนักเรียน  ฝุายบริหาร
ทั่วไป และฝุายนโยบายและแผน  ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล    
เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัด  
การเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็น
เลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
                  “SMART YRC 

Quality System Model” 
 

 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ “SMART YRC 
Quality System Model” เป็นพ้ืนฐานใน  
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  เ พ่ือ
ด าเนินการให้แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ
การบรรลุ เปูาหมายการจัดการศึกษา  โดย
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รูปแบบการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพดังกล่าว ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก ่
 

    ๑. องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  
          โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีผู้น าที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิสัยทัศน์  การบริหารงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง     
การบริหารการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหารจะเป็น ผู้ที่มีบทบาทหลักในการก าหนดนโยบาย
และทิศทาง การพัฒนาองค์กร มีการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลกรทุกฝุาย ทุกระดับมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ทิศทาง  การบริหารเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จากนั้นจึงสื่อสารท าความเข้าใจให้บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝุายน าเอานโยบาย พันธกิจ และเปูาประสงค์ไปออกแบบกิจกรรม โครงการ ก าหนด กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน 
ก าหนดโครงการ แผนงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและ       
การส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานเชิงบวก ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกฝุายของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อ
บทบาทการน าจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role model) ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์   
การวิจัยและพัฒนา (Create, Research and Development : CRD) มีการส่งเสริมระบบการทบทวน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง ความร่วมมือ
ในการพัฒนารวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน สังคมและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง ซึ่ง ถือว่า ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา         
เชิงคุณภาพดังกล่าว 

๒. องค์ประกอบด้านระบบการท างานเชิงคุณภาพ 
ในการออกแบบและก าหนดกระบวนการท างานอันเป็นการน านโยบายและจุดเน้น ทิศทางการพัฒนา 

โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพซึ่งให้
ความส าคัญต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

S = Standard and Strategy หมายถึง กระบวนการท างานในทุกฝุายงานจะต้องมีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพการท างานและก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อการมุ่งพัฒนาไปสู่คุณภาพนั้น 

M = Management หมายถึง การให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในทุกฝุายงานเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเปูาหมาย 
 A = Assessment หมายถึง มีการก าหนดให้การปฏิบัติงานทุกฝุายจะต้องมีการประเมินผลการฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 R = Realize and Reform หมายถึง มีการส่งเสริมบุคลากรทุกฝุายให้ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาไปสู่เปูาหมายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 T = Tradition of YRC หมายถึง มีการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ 
 

 ระบบการท างานเชิงคุณภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงจรการบริหารงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่  
 1) การก าหนดเปูาหมาย วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการองค์กร  
 2) การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา  
 3) การวางแผนปฏิบัติการ  
 4) การก าหนดงบประมาณในการด าเนินแผนงานโครงการ  
 5) การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  
 6) การประเมินผลงานด าเนินงาน  
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           ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของระบบการท างานเชิงคุณภาพดังกล่าว คือการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้วงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) โดยการบริหารจัดการทุกส่วนงานจะต้องด าเนินการด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
PDCA ภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทุกกระบวนการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม   
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 
 

1. องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
               เปูาหมายส าคัญของการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ คือ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้ก าหนดกรอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดกรอบการจัด
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่ให้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Student) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 
(Teacher) ยึดหลักประสิทธิภาพการด าเนินงานวิชาการ (Academic) และกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูประบบ       
การเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน (Revolution) เป็นกรอบการด าเนินงานส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา  
               ในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงคุณภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการภายใต้เงื่อนไขส าคัญดังนี้  

1. หลักสูตร (Curriculum) ให้ความส าคัญต่อการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลาง มีการใช้หลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการออกแบบ
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์  

2. วัตถุประสงค์ (Purpose) การจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการก าหนด
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  

3. กลยุทธ์การสอน (Instructional Strategy) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จะต้องใช้ 
กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการดังกล่าวเป็นกลวิธีส าคัญในการพัฒนา
ให้ การจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning 

๔. การเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่จัด 
ให้ผู้เรียนจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 

๕. การประเมินผล (Assessment) ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลเชิงประสิทธิภาพ โดยใช้ 
กระบวนการที่หลากหลาย และให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) 

   ๖. เนื้อหาสาระ (Subject matter) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของครูผู้สอนจะต้องให้ 
ความส าคัญต่อกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือความเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง การจัดสาระการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนภายใต้กรอบหลักสูตร 

7. บริบท (Context) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงบริบทการเรียนรู้ทุกด้านใน
ส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ครูออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้     
อย่างหลากหลาย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็น
ฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้
แบบบูรณาการอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
โดยครูผู้สอนจะต้องค านึงว่า ในการจัดการเรียนการสอนทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องมุ่งให้ความส า คัญต่อ       
การปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานในด้านต่อไปนี้  

S = Scientific thinking หมายถึง การพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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T = Thai and Technology หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นไทย พัฒนา 
คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

E = English and Engineering หมายถึง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

M = Moral and Mathematics หมายถึง การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของตรรกะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

S = Sociogeology หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงหลักภูมิสังคมและบริบททาง 
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมทั้งหมดจะต้องส่งผลต่อการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนให้แกผู่้เรียน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.  Q = Question คือ การรู้จักตั้งค าถาม ก าหนดประเด็นปัญหา แสวงหาประเด็นส าคัญที่สนใจศึกษา 
2.  S = Search คือการมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ วิธีการ หรือทรัพยากรที่จะใช้ในการสร้าง

องค์ความรู้หรือแสวงหาค าตอบของสิ่งที่สงสัยหรือสนใจศึกษา  
3.  C = Construct คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้อย่างมีกระบวนการ เป็นขั้นตอนของการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  C = Communicate คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสื่อสาร น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความรู้

หรือกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและการต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
5.  S = Serve คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือให้เกิดการใช้

ประโยชน์องค์ความรู้ในการบริการชุมชน อันเป็นขั้นตอนส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

     3) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตอบสนองเปูาหมาย วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา การก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น จัดล าดับ
เนื้อหาสาระ ความยากง่าย  ความซับซ้อน บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และ
ชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และได้
ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม 
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

       เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมายเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการปูองกัน   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ก าหนด ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง    
การด าเนินมาตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน โดยมี
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 
Learning) ผสมผสานกับการเรียนรู้แบบ On Demand & On Hand Learning โดยใช้ชั้นเรียน Google 
Classroom เป็นหลักและใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสอนสด (Live Teaching) 
และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ (On Site) ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากกิจกรรม
ปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากชั้นเรียน
ออนไลน์ ภายใต้มาตรการ DMHTTA มีการจัดชั้นเรียนแบบ 2 ห้องเชื่อมต่อส าหรับนักเรียน 1 ชั้นเรียน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมี
แนวคิดส าคัญร่วมกันคือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินค่า และ สร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่เป็น
ผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม และถาม อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึงความรู้
เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

      4)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดย

จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัด
อบรม ประชุม สัมมนา จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม  ID-PLAN แผนพัฒนาตนเอง
ของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท า
ผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน  
การพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

      ๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพิ่ม 
เรื่องมาตรการความปลอดภัย 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสนามกีฬา มีห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคารมี      
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ความมั่นคงแข็งแรง จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ไฟฟ้าครบถ้วนปลอดภัย มีศูนย์การเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างภายใน
โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์วิทยบริการ ฯลฯ ให้ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ ปลอดภัย    
มีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยทุกอาคารเรียนจะมีนักการภารโรง แม่บ้านประจ าอาคาร
รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด และหัวหน้าอาคารเรียน มีหน้าที่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบ ารุง
พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ระบบน้ า ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้มั่นคงปลอดภัยพร้อมใช้
งาน มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าอาคาร มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟทุกอาคาร ซึ่งได้ตรวจสอบการใช้งานทุกๆ ปี 
จัดระบบการซ่อมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีมุมพักผ่อน บริเวณโรงอาหาร สวนบ้าน
บานเย็น โดมเอนกประสงค์ โดยได้ค านึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง และสะอาด 

      6)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
 

       โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและ
ฝุายต่าง ๆ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ส าหรับครูผู้สอนและผู้เรียนทุกระดับชั้น 
และระบบ YEP E-Learning เพ่ือใช้ในการบริการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๓.2.๓  ผลการพัฒนา 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

    

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 256๔  
พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ บรรลุเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

๑) การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา
ของชาติ เพ่ือก าหนดเปูาหมายของสถานศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน          
ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม และประเมินความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด  

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

3) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังมี         
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ท า
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ให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเชิง
ประจักษ์ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  ระดับภาค  ระดับประเทศ  เป็นจ านวนมาก 
 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่   ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลครูผู้สอน ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  เป็นต้น 

4)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยได้ส่งเสริมให้ครู

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะด้วยความมุ่งมั่น ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครู
มีการศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้ การวิจัยทางการศึกษา และน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   

6)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
 

โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนเชื่อมโยงทุกอาคาร สามารถให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กลุ่มงานและฝุายต่าง ๆ มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน         
การบริหารงาน 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้มีซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดห้องเรียนให้มีวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อ
ดิจิตอล ที่พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

๓.๒.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

 โครงสร้างการบริหารงาน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานการอบรม/ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
 รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 
 รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกตัวอย่าง) 
 รูปภาพการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
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 เว็บไซต์โรงเรียน 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕  จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ และน ามาเป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสนองกลยุทธ์ต่างๆ ที่
วางไว้ 
 ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน มี
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
สามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครูมีประสิทธิภาพ 
และการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 

๓. โรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง 
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่พร้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  

๓.๒.๖  จุดควรพัฒนา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้แผนปฏิบัติ
การบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดรับการสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบ        
การบริหารตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 

๓.๒.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. พัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้ความรู้เพ่ือ

เตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 
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 ๓.๓  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

๓.๓.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๓.๒  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย 

วิธีการที่ หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้รับการพัฒนาโดย
การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย      
การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-
based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) การเรียนแบบร่วมมือ ใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอ หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E หรือรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
(inquiry cycle ) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับ   
ความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้
การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 การสอนแบบบูรณาการโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
ในชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งให้ครู ได้วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สสวท. มีการท า MOU กับ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและผู้เรียน เพ่ือการเรียนรู้และท างานร่วมกัน 

๒)  ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
ส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีการจัดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าสื่อ e-book ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและมีการจัดการเรียนรู้ มี application มาใช้เป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา เป็น      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On Demand เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างอิสระ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา สถานที่และสื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังท าให้
ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีครูผู้สอนในรายวิชาใดต้องการจัดกิจกรรมในลักษณะ
การสอนสด (Live Teaching) โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meets, Zoom, Facebook Live, Line หรือ
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อ่ืน ๆ ก็สามารถด าเนินการได้โดยควรท าการนัดหมายผู้เรียนในแต่ละห้องหรือแต่ละระดับชั้นที่ตนเองสอนไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)  

โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วยการหมั่นให้ก าลังใจผู้เรียน 
โดยพยายามให้การชมเกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี           
การวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการท างาน
กลุ่ม เพื่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะความต้องการของผู้เรียน โดยการใช้การพูดให้ช้าและมากข้ึน ใช้เหตุผลในแต่ละช่วงการสอน ปรับภาษา
พูดให้เหมาะสม ฟังผู้เรียนพูด อธิบาย ให้มาก ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชย เพ่ือเสริมแรงให้กับตัวผู้เรียน เพ่ือสร้าง
การจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในวิชาเดียวกัน ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน           
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยจัดตาราง PLC ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียนส่งเสริมให้มีการนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ครูเก่าที่มี
ประสบการณ์แนะน าครูบรรจุใหม่ รวมทั้งมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด       
การเรียนรู้ของครทูุกคน  
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๓.๓.๓  ผลการพัฒนา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

88 ๙๒.๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

95 96.02 สูงกว่าเปูาหมาย 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

81 88.76 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

86 ๘๙.๘๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

96 96.98 สูงกว่าเปูาหมาย 

2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ มี application     

82 93.93 สูงกว่าเปูาหมาย 

3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80 78.74 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 98 ๙๖.๐๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

98 ๙๖.๐๒ ต่ ากว่าเปูาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

95 ๙๓.๘๓ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

93 9๓.๘๔ สูงกว่าเปูาหมาย 

2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปูาหมายของการเรียนรู้ 

97 9๓.๘2 ต่ ากว่าเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 ๙๐.๑๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

90 ๙๐.๑๗ สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สูงกว่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
จากตารางที่ ๔  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ต่ ากว่าเปูาหมาย จ านวน  ๒  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเปูาหมาย จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ก าหนด ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินมาตรการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ 
Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน 
Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program 

๑.๑ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ( Peer Coaching ) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ 
เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีนวัตกรรมใน     
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนัก  และให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุม
ชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบ
ตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

๑.๒ ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน 
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการประกวดสื่อการสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน และเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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          ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.1 โรงเรียนมีการด าเนินโครงการประกวดสื่อการสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือ 

ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีผู้ส่ง    
สื่อการสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด ๒๑ รายการ ผลการตัดสินมีสื่อที่
ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๒๑ รายการ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศจ านวน 7 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
จ านวน 7 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จ านวน 7รางวัล  

      2.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application  โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) มีระบบห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT 
Classroom) ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , 
Kahoot ,Google Map, Google earth, Google Street view , ZOOM webpage, Application Plickers, 
Kahoot, Socrative, Liveworksheet, Google meet, สื่อจาก Youtube, Padlet, Canva, Geogebra, GSP 
ฯลฯ มาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 96.73 

            ๒.๓  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

      แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน  
ศูนย์สะเต็ม ศูนย์ Resource Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว วัดนางเหลียว เรือนช้างต้น      
ตึกยุพราช สวนสมุนไพร 
                แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์ 
เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนาเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อุทยานแห่งชาติออบขาน ศูนย์ศึกษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ .แม่ริม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้         
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ .แม่ริม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  สวนสัตว์แมลงสยาม
เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่  เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์            
วัดเจดีย์หลวง วัดดวงดี วัดอุโมงค์  วัดล่ามช้าง วัดสวนดอก ฯลฯ และบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้  

          ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และใช้สื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน       
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนกา รสอน     
ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ เรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัด
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสะเต็มศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์ ERIC ศูนย์อาเซียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน 
ศูนย์สะเต็ม ศูนย์ Resource Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว เรือนช้างต้น รวมถึง             
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การด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  
มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีการมอบโล่และเกียรติบัตรผู้เรียนเรียนดี  ผู้เรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๔.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน 

รายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน โดยการสอนซ่อมเสริม  
มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๔.๒ ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ 
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การเยี่ยมบ้านผู้เรียน แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้   

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๕.๑ โรงเรียนมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากครูผู้สอน 

ในกลุ่มสาระเดียวกัน  
         ๕.๒ ครูทุกคนมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

การประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการวิจัยองค์กร 
         ๕.๓ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) 
         ๕.๔ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ซึ่ง

ลักษณะกิจกรรมเป็นการเชิญชวนครูผู้สอนมาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิธีในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom, 
Google Meet, Line Meeting, Facebook Live ในการสอนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบสอนสด (Live Teaching) 

๓.๓.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน 
 บันทึกหลังการสอน 
 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
 แบบวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาและแบบทดสอบ 
 รายงานผลการวัดผลประเมินผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 บันทึกการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกตัวอย่าง) 
 รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 
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 รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 รายงานผลการเข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.๓.๕  จุดเด่น 
 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง ครูส่วนใหญ่จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรม  มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot, Socrative, Liveworksheet, 
Zoom, Google meet, สื่อจาก Youtube, Padlet, Canva, Geogebra, GSP ฯลฯ   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ครูมีการใช้
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย และมี  
ความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๖  จุดควรพัฒนา 
          ๑.  ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่โรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

๒. ครูควรออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่เข้าใจได้ง่ายใน 
เนื้อหานั้น ๆ เช่น สื่อวีดีโอ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องที่เรียนไปแล้ว แต่อยากจะทบทวน
ในเนื้อหานั้น ๆ ได้เพ่ิมเติม จากท่ีโรงเรียน หรือจากที่บ้าน เวลาที่ว่างๆ จากการท ากิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนสร้างผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

๓. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

๓.๓.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้ความรู้เพ่ือ

เตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีใน  

การจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อที่มีคุณภาพ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่
ในยุคปัจจุบัน  ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผลการจัด       
การเรียนรู้ออนไลน์ 
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ส่วนที่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

 

๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕6๔   

มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 93.๖๕ ยอดเยี่ยม  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 9๕.๖๖ ยอดเยี่ยม  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ ๔๙.๖7 ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม ๙๔.๗๔ ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ดีเลิศ ๘๓.๘๐ ยอดเยี่ยม  
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ๙๘.๐๐ ยอดเยี่ยม  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน  ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม ๙๕.๒๙ ยอดเยี่ยม  

๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม ๙๔.๑๐ ยอดเยี่ยม  
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม ๙๔.๗๑ ยอดเยี่ยม  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  ยอดเยี่ยม ๙๕.๑๔ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 2.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู ้
      อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ และ 
      การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไป 

      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ ๙๒.๔๐ ยอดเยี่ยม  

3.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ๘๙.๘๘ ยอดเยี่ยม  
๓.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ๙๖.๐๒ ยอดเยี่ยม  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
      ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ๙๓.๘๓ ยอดเยี่ยม  

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ๙๐.๑๗ ยอดเยี่ยม  

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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๔.๒  จุดเด่น 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19)  โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากร
ระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของ
ผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English 
Program  ซึ่งเป็น Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ 
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสาร
สองทางระหว่างผู้เรียนและครู ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียน 
การสอนในชั้นเรียนปกติ 
  ๒. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)  ศูนย์สอวน.
คอมพิวเตอร์  ศูนย์ HCEC  และมีหลักสูตรหรือแผนการเรียนที่หลายหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง  

๓. ห้องสมุดของโรงเรียนมแีอพพลิเคชั่นในการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยืม – คืน  
หนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ YRC Digital library ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเพจเฟ
ซบุ๊ก Yupparaj Library และบน Application line openchat ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๔. โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. โครงการและกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งนักเรียนห้อง เรียนปกติและนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  
(Active Learning) โดยใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการหรืองบประมาณการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นตาม 
สถานการณ์ ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน สื่อการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร 

๖. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพส าหรับการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและอาชีพแก่
ผู้เรียน 
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  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             โรงเรียนสามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
ผู้เรียนและครู  ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้ เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ครูส่วนใหญ่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่
เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage, Google form, Application Plickers, Kahoot, Socrative, 
Liveworksheet, Zoom, Google meet, สื่อจาก Youtube, Padlet, Canva, Geogebra, GSP ฯลฯ ครูมี   
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  วัดผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิ เคราะห์ข้อสอบที่ได้
มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

 ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากข้ึน ครูม ี
การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน มีความม่ันใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย และ
มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.๓  จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
๑. โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย แต่มักเน้นเปูาหมายหรือนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใน  
ชั้นเรียนให้ครบทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
๓. พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  ๔. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะในอนาคต และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการวัดประเมินผลที่ใช้เครื่องมือวัดที่เน้นรู้จ าเป็นเครื่องมือที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวการทดสอบ PISA 
  ๕. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ 

แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมี            
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดรับการสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่ 
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง       
โดยออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่เข้าใจได้ง่ายในเนื้อหานั้น ๆ 
เช่น สื่อวีดีโอ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องท่ีเรียนไปแล้ว แต่อยากจะทบทวนในเนื้อหานั้น ๆ 
ได้เพ่ิมเติม ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน หรือช่วงเวลาที่ว่างจากการท ากิจกรรม โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสร้าง
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน และสนับสนุน      
การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการสอนภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ที่ส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 

๒. พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักเรียน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านนวัตกรรม 
ให้มีมาตรฐานสากล เช่น วางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence Learning)”  ให้เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาหลัก
ที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม  การพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวทาง
ส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม 

กิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีทักษะในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนรอบด้าน สามารถปรับตัวในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีความสุข 

๔. พัฒนาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพ 
ของผู้เรียน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ        
ความต้องการของผู้เรียน  สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยทุกกิจกรรมควรมีแผนส ารอง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจ และให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
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๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่
ในยุคปัจจุบัน ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์  รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้
ความรู้เพื่อเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 

ความต้องการและช่วยเหลือ 
สนับสนุนวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

เหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  
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ส่วนท่ี ๕  ภาคผนวก 

 
  ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

              ปีการศึกษา 2564 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

              ปีการศึกษา ๒๕๖4 
  ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓  
  ผลงานดีเด่นของโรงเรยีน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    

 (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 
  แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม  

 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
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ค าสั่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบ ๓ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมินรวม ๔ ด้าน คือ ด้าน        
ผล  การจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้าน  
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
มัธยมศึกษา 

 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน                                                                   
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ทําเปน็  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๖.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
                พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๕ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                           ใช่     ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี          ใช่     ไม่ใช่ 
 ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่     ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.78 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.73 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.46 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น  10.00 9.37 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.75 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.96 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.05 ดีมาก 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้          
นายอนุทธัต สุวรรณลพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ และนายเอนก เป็งมูล  
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนพระราชทาน ฯ 
ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการะ      
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรม -  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตึกยุพราช ทรงฟังบรรยายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน จากนายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการศึกษา จากนั้นทรงพระดําเนินทอดพระเนตร เจดีย์วัดนางเหลียว และทรงพระดําเนินไป
สักการะพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ผู้ประทานที่ดินแก่โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จากนั้น          
ทรงพระดําเนินทอดพระเนตรเจดีย์วัดหมื่นคอง และเสด็จพระราชดําเนินกลับชาวยุพราชวิทยาลัยน้อมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสนี้ทรงพระเจริญ 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

 นางสาวพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลที่ ๒ การประกวดอ่าน 
ร้อยแก้ว ระดับประเทศ เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจําปี ๒๕๖๔ จัดโดยภาควิชาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เข้ารับพระราชทานรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท จาก นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 
๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ฝึกซ้อมโดย คณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 ประทานพระอนุญาต
ให้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เฝ้าฯ ดังนี้  

- นายธนพล  กมลหัตถ ์รองผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับประทานเงินทุนสนับสนุนประจําปี 
- นางสาวธิษณา  กิติเรียงลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” 
- คณะนักเรียน ทีม ธีร์ ประกอบด้วย  

1. นายอนุทธัต   สุวรรณลพ  มัธยมศึกษาปีที่ ม.4/5 
2. นายพีรภัส   ปิงใจ   มัธยมศึกษาปีที่ ม.4/10 
3. นายนพวิชย์   ขวัญรอด  มัธยมศึกษาปีที่ ม.4/8 
4. นางสาวปิยะดา  สุทา   มัธยมศึกษาปีที่ ม.4/2 
5. นายธาดา   ตาวงค์   มัธยมศึกษาปีที่ ม.4/9 

ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล นันโท และนายเอนก เป็งมูล รับประทานโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
โครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นฯ  ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ 
สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

 นายธนกร  ธัมมนิยามตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สามารถคว้าทุน 
ในการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ใน City University of Hong Kong คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
Biomedical Engineering ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)  

 นายจิรพงศ์  แซ่หลอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับทุนการศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อที่ Chinese 
University of Hong Kong คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Biomedical Engineering ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) โดยได้รับทุนศึกษาจํานวน 175,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี 

 นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/8 นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็น
เลิศ) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชน 
ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ ๒๓ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับปริญญาตรี - 
โท - เอก) 
 

   

 นางสาวพรไพลิน  พรมเลิศ และนางสาวฉันชนก  กตัญํู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 นักเรียน
แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น ในคณะภาษาญี่ปุ่น
นานาชาติ ณ TEIKYO UNIVERSITY กรุงโตเกียว 
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รางวัลครู : ระดับนานาชาติ   

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED Centre) 
สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (National Institute of Education ; NIE) และมูลนิธิเทมาเส็ก (Temasek 
Foundation) ได้ร่วมกันจัดทําโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education : CoEs) โดยรับสมัครโรงเรียนต่าง ๆ  
ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการและมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of 
Excellence in STEM Education : CoEs) จํานวน 10 โรงเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาในระยะ   
ที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้และการพัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา 
ตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบการพัฒนาทางด้านสะเต็มศึกษาให้กับประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แล้วนํากิจกรรมต่าง ๆ มาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในประเทศไทยต่อไป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัด       
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education 
: CoEs) ในโครงการดังกล่าว โดยมีคณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการดังนี้  
 1. ครูเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ครูธีรุตม์  บุญมา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. ครูกุลวรรธ์  อินทะอุด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. ครูมณีรัตน์  ธินะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
 5. ครูเกศริน  จักรมณี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
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รางวัลครู : ระดับนานาชาติ   

 คุณครูกุลวรรธน์ อินทะอุด ครูสาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ ชื่อรางวัล Outstanding video จากการส่งคลิปวีดีโอนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าร่วมนําเสนอในงาน Celebrating World Teacher's Day 2021 
หรืองานวันครูโลก 2021 ซึ่งจัดโดย Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) ร่วมกับ 
UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education (UNESCO Bangkok), International Teacher 
Task Force on Teachers for Education 2030 (TTF), France และUNESCO Institute for Information 
Technologies in Education (UNESCO IITE), Russia ซึ่งเป็นการจัดงานในระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2564  ชื่องานที่ได้รับรางวัล : Online Argument-driven Inquiry Instructional Model  
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รางวัลครู : ระดับประเทศ 
  

 คุณครูยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 2 รางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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รางวัลครู : ระดับประเทศ 
  

 นางสาวมณีรัตน์  ธินะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันครูผู้นําสื่อและ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ The Educators Thailand ประจําปี 2564 โดย
รางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศ คือ 
 1) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
 2) ใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่โรงเรียน "ผู้สนับสนุน ผู้นําสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
ระดับประเทศ" โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564 
 3) ใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่ผู้ส่งผลงาน "รางวัลชนะเลิศ ผู้นําสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
ระดับประเทศ” โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564 
 4) AIS Academy มอบระบบห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0 “ห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้” แก่สถานศึกษาที่
ท่านสังกัดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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รางวัลครู : ระดับประเทศ 
  

นายวิชิต  สอาดล้วน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2564 
ประเภท ผู้สอน สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  

 

 
 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอบตามเบื้องพระยุคลบาท 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มอบโดย โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 

 

นางสาวอัญภัทร    บุตรพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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รางวัลครู : ระดบัประเทศ 
  

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 10  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ 
 

คุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านบริหารจัดการ  
  

1. นายมงคล   ป๎ญญารัตน์  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิชาวิทยาศาสตร์)  

 
  

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านบริหารจัดการ  
  

2. นางสาวมัณฑลี   จิตเจนสุวรรณ   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
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รางวัลครู : ระดบัประเทศ 
  

คุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านวิชาการ  
  

 3. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์  

 
  

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  

4. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิชาเทคโนโลยี)  

 
  

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  บูรณาการด้านวิชาการ  
  

5. นายธีรัช  ลอมศรี   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ข 
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รางวัลครู : ระดบัประเทศ 
  

คุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านบริหารจัดการ  
  

6. นางสาวมณีรัตน์  ธินะ    
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
  

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  ด้านบริหารจัดการ 
  

7. นายเอนก  เป็งมูล    
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
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รางวัลครู : ระดับจังหวัด 
  

 รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. นางพรทิพย์   ณ เชียงใหม่ ครชูํานาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ ก 
 2. นางอภิณห์ภัศ   ก๋าอิน  ครชูํานาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 3. นางสาวพัชรินทร์   อู่ทอง  ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ ข  
 4. นางสาวบานเย็น   ฤทธิไตรภพ ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ ข  
 5. นายธีรัช    ลอมศรี  ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ ข  
 6. นายณัฐพล   นันโท  ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 7. นางสาววิจิตตรี   ภักดี  ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 8. นางสาวขวัญชนก   นันตาวิวัฒน์ ครชูํานาญการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 
 9. นางสาวภัทราวรรณ  ไชยมงคล ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 10. นางสาวธีรฎา  ไชยเดช  คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 11. นางสาวจริณญา  นามวงค์ คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ ข  
 12. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมาโตน คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 13. นางสาวสุภาสินี  เสวันตุ่น คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 14. นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา  คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 15. นางสาวจินตรา  ร่มโพธิ์  คร ู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 การแข่งขัน HKIMO : HONG KONG International Mathematical Olympiad Heat Round 2021 
จัดขึ้นโดย OCEC Olympiad Champion Education Center ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย โดยอิงมาตรฐานระดับ
นานาชาติ และใช้ภาษาสากล มีนักเรียนได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ทอง ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน Hong Kong International 
Mathematical Olympiad Heat Round 2021 (HKIMO) รุ่น : Senior Secondary Group  

 

  
 

  
นางสาวณัชชา  จองมูลสุข ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Hong Kong International 

Mathematical Olympiad Heat Round 2021 (HKIMO) รุ่น : Senior Secondary Group  
 และได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical 
Olympiad Final Round 2021 (HKIMO) รุ่น : Senior Secondary Group 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 นายญาณวรุฒม์  สุวรรณแพร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นักเรียนโครงการ Gifted Math  
ที่ได้รับรางวัล Bronze Award รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ จากการแข่งขัน Hong Kong 
International Mathematical Olympiad Heat Round 2021 (HKIMO) รุ่น : Senior Secondary Group.  
 

 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล Bronze Award รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ จาก
การแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2021 (HKIMO)              
รุ่น : SECONDARY 3  
 

    
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ครั้งที่ ๒ (The 2nd International Conference for Students in Science and 
Innovation : ISSI) ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนโครงการห้องเรียน 
พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงาน ดังนี้  

ทีมที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑. นายรชต       ประทีป ณ ถลาง  
๒. นายธนวัชร์       ปานมณี 
๓. นายสิปปภาส    ปิติวรรณ 

 ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย และ ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง  
ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมี คุณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ และ คุณครูรุ่งทิวา บุญมาโตน 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

ทีมที่ ๒ โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ นางสาวอนัญญา  ศรีทอง ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง 
ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย และ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน  ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
โดยมี คุณครูมงคล  ป๎ญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

ทีมที่ ๓ โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย  
๑. นางสาวณัชชา   จองมูลสุข  
๒. นางสาวรุ่งทิพย์  ถาโน 

 ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์  
 โดยมี คุณครูจิตรัตน์ดา  ผดุงวิรุฬห์พร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

    
 

 นายจิรัชพัท  นันตา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจ าภาคเหนือ          
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เข้าร่วม
โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ประจําปี พ.ศ. 
2565 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยชนะบรรยง นักเรียนยุพราชศิลปินคนเก่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ 
รางวัลที่ 2 กลุ่มอายุ 3 – 18 ปี ในระดับประกวดของกลุ่มเด็กและเยาวชนนานาชาติ กับผลงานศิลปะจาก     
การแข่งขันศิลปะระดับโลก” ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะจากการแข่งขันศิลปะระดับโลก 2021 
ธรรมชาติและศิลปะ - การแข่งขันศิลปะระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” International 
art work shortlisted for the preliminary round of the 2021 Nature and Art Global Biodiversity 
Conservation Art Competition เป็นกิจกรรมความร่วมมือที่จัดโดย UNESCO World Youth Academy of 
Art สถาบันทัศนศิลป์ปักก่ิง (สถาบันวิจัยยูนนาน) มีผลงานส่งประกวดเกือบ 10,000 ชิ้น จากจีนและต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี แคนาดา และคัดผลงานเหลือ 6,000 ชิ้น และประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน
ศิลปะระดับโลก เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง เป็น 1 ใน 115 คน ที่ได้รับเลือกผลงาน โดยจะมีการตีพิมพ์
ผลงานในหนังสือศิลปะ An art book of award- winning works from the Global Art Competition for 
the Conservation of Biodiversity ชื่อภาพ Right to live and protected เทคนิค สีน้ําและสื่อผสม 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 นางสาวสโรฌา  เชื่อมสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เป็นนักกีฬา
หมากรุกสากล ประเภทที่แข่ง Rapid ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนาม 31th SEA GAMES HA NOI 2021 และเป็นนักกีฬาหมากรุกสากล ประเภทหญิง 
ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน 19th Asian Games 
Hangzhou 2022 และได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล THAILAND CHESS TOURNAMENT 
2022 ระหว่าง 8 - 17 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา  
 หมากรุกสากล :   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Standard  
 หมากรุกอาเซียน :   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Rapid  
       รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Standard 
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รางวัลระดับประเทศ 
 

 สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั มภ์  ร่ วมกับ  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่  
๑๘, ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่       
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีโครงการห้องเรียน พสวท.    
(สู่ความเป็นเลิศ) และพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 

 ทีมที่ ๑ คือ นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ทอง นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)  
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับประเทศ  
 โดยมี คุณครูมงคล  ปัญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 

ทีมที่ ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายณัฐนันท์       อุปนันท์   นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 
๒. นางสาวธันยธร    พัตรากุล  นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 
๓. นายธนพัฒน์       ปันป่า     นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 

ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพในระดับประเทศ  

โดยมี คุณครูนันทนัช  นันทพงษ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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รางวัลระดับประเทศ 
 

ทีมที่ ๓ ประกอบด้วย  
๑. นายรชต      ประทีป ณ ถลาง    นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
๒. นายธนวัชร์      ปานมณี              นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
๓. นายกฤตภัทร์   สมศรี          นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 

ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
โดยมี คุณครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

ทีมที่ ๔ ประกอบด้วย  
๑. นายเจษฎากร  โพธิบุญ  นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
๒. นายชนุดม      หนักแน่น   นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
โดยมี คุณครูมงคล ปัญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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รางวัลระดับประเทศ 
 

ทีมที่ ๕ ประกอบด้วย  
๑. นายญาณวรุฒม์    สุวรรณแพร่   นักเรียนโครงการ Gifted Math 
๒. นางสาวณัชชา     จองมูลสุข      นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
๓. นางสาวรุ่งทิพย์     ถาโน           นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

 ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
 โดยมี คุณครูจิตรัตน์ดา  ผดุงวิรุฬห์พร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

 

ทีมที่ ๖ ประกอบด้วย  
๑. นางสาวกัลยรัตน์  พอก๊ะ  นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
๒. นางสาวปพิชญา  ชัยค ามูล  นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ในการนําเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
โดยมี คุณครูมงคล  ป๎ญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 
 
 

         
 

ทีมที่ ๗ คือ นางสาวอนัญญา  ศรีทอง นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ได้รับ รางวัล 
เชิดชูเกียรติ ในการน าเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมี คุณครูมงคล  ปัญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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รางวัลระดับประเทศ   

 ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการจัดการประกวดแข่งขันโครงงานระดับประเทศ  
ในค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗” ประจําปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) และ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-
สมทบ) ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 ทีมที่ ๑ คือ นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ทอง นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ได้รับ 
รางวัลเหรียญทองแดง ในการนําเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับประเทศ โครงงาน “การศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะหล่ําปลีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลต้านการอักเสบเฉพาะที่”  

โดยมี คุณครูมงคล  ป๎ญญารัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

ทีมที่ ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายณัฐนันท์      อุปนันท์   นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 
๒. นางสาวธันยธร   พัตรากุล   นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 
๓. นายธนพัฒน์      ป๎นป่า   นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) 

ได้รับ รางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ ในการนําเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับประเทศ  
โครงงาน “การศึกษาการหาตําแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”  
โดยมี คุณครูนันทนัช  นันทพงษ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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รางวัลระดับประเทศ   

 นายเป็นเอก  สิทธิมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นักเรียนโครงการ Gifted Math ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับผลการแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคํานวณ รูปแบบ
ออนไลน์ โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  รางวัลชนะเลิศ  
   เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 แผนการเรียน Smarth YRC 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
   เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 แผนการเรียน Smarth YRC 
 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  รางวัลชนะเลิศ  
   นายสรวิชญ์  อุทัศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/2 แผนการเรียน Gifted Math 
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รางวัลระดับประเทศ 
  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ SMART YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการพัฒนาโครงงานส่งเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021 ภายใต้กรอบ Smart Agriculture for 
Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาก
การพัฒนาโครงงานเรื่อง “เครื่องลดความชื้นข้าวแบบประหยัดพลังงาน (Energy-Saving Rice Dehumidifier 
Machine)” โดยมี ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ  
 ทั้งนี้ โครงงานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจาก สวทช. จํานวน 3,000 บาท เพ่ือพัฒนา
ผลงานในระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้รับเงินรางวัลชนะเลิศอีก จํานวน 5,000 บาท 
พร้อมทั้งนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานทั้ง 3 คน จะได้รับทุนการศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จากการรับเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการพิจารณาให้
ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นมูลค่าทุนละ 128,000 บาท จํานวน 3 ทุน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางสาวพัชรีพร  สอนเจริญทรัพย์  
  2. นางสาวกัญญาวี  แก้วสินชัย  
  3. นางสาวชนัญธิดา  เรือนดี  
และคุณครูที่ปรึกษา ดร.เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

    
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXT5Lk3YohZnAgQ2QDNHFVOyCLwx-_eS0M4JY_rCgJzIgXGrUOwYr0MS8T19Xfz6w46KZfO5KeaG9lHHwzVzww12pfjBkLisInGvHEOuVMkmLEyh2QqDgoDJSE9TD9BImUSclF8s_Xla0nG32bsAN5fB_pFWjw-ymELIDOkAqgzrw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXT5Lk3YohZnAgQ2QDNHFVOyCLwx-_eS0M4JY_rCgJzIgXGrUOwYr0MS8T19Xfz6w46KZfO5KeaG9lHHwzVzww12pfjBkLisInGvHEOuVMkmLEyh2QqDgoDJSE9TD9BImUSclF8s_Xla0nG32bsAN5fB_pFWjw-ymELIDOkAqgzrw&__tn__=*NK-y-R
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รางวัลระดับประเทศ 
  

 ด้วยมูลนิธิทีเอ็มบี ได้ดําเนินจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๔๙ ประจําปี 
๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ซึ่งมีนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้ 
 นายวรภิชาติ      มินประพาฬ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ   
       ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  
 นางสาวกัลยารัตน์  พอก๊ะ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
       ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง    

        
 

 รางวัลจากการแข่งขันเนื่องในงานวันปรมานุชิตชิโนรส ๒๕๖๔ โดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
  นางสาวพิมพ์พจี     วิบุลกิติ์  ได้รับรางวัลที่ ๒ การประกวดการอ่านร้อยแก้ว  
  นางสาวปรัชญาภา   ทรัพย์มี  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ 
 ฝึกซ้อม และควบคุมโดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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รางวัลระดับประเทศ 
  

 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม ประธานในพิธีและผู้มอบโล่รางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   

 นางสาวพิมพ์พจี วิบุลกิติ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตัวแทนภาคเหนือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการ SiT 
Talk : Science inspired by Teen” และทุนการศึกษา 30,000 บาท ในเวทีการแข่งขันเพ่ือค้นหาสุดยอด    
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ด้วยการเล่าวิทย์ให้น่าสนใจใน 3 นาที กับหัวข้อ “Fake News จริงหรือหลอก 
บอกด้วยวิทย์” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งได้รับการฝึกซ้อมโดยคุณครูกุลวรรธน์ อินทะอุด ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี  โครงการนี้ จั ดขึ้ น โดย อพวช .  ร่ วมกับ  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
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รางวัลระดับประเทศ 
  

 การประกวด "ต่อต้านทุจริต ผ่าน Tiktok" หัวข้อ เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต จัดโดยมูลนิธิ
ต่อต้านทุจริต ‘ทีมเบอร์เกอร์’ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ 
รางวัล Popular Vote จากการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’ ประจําปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ ‘เยาวชน
ไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ เข้ารับรางวัล ณ โรงแรมบางกอกรัชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายหฤษฎ   พวงทอง 
  2. นายอธิป   พูลเขตวิทย์ 
  3. นายศุภกฤต   ก๋องค า 
 คุณครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุม นายวรฤทธิ์ อุดพรม 
  

    

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสํารวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth 
Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" 
 

 นายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์ และนายรัชชานนท์  มุขแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โครงการ 
พสวท.สมทบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันออกแบบโครงการ
สํารวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชนคนอวกาศ" โดยได้รับทุนการศึกษา 
20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร และยังได้รับรางวัลพิเศษ "รางวัลการน าเสนอโดดเด่น" ได้รับ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  
ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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รางวัลระดับประเทศ 
 

 นายสุภชัย  อุดค า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในฐานะเป็น CCCL 
Student Ambassadors ได้รวมกลุ่มเด็ก และเยาวชนร่วมกันจัดทําหนังสือวรรณกรรมที่เขียนโดยเยาวชน เรื่อง 
“เอกภพของสิ่งแวดล้อม” ทําหนังสือวรรณกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม เผยแพร่เทศกาล CCCL Film Festival 2021 
จนประสบความสําเร็จได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศกาลหนังโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน ซึ่งจะได้จัดแสดงใน
รูปแบบออนไลน์ภายในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และจะถูกจัดแสดงภายในงานเทศกาล CCCL Film 
Festival 2021 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นลําดับต่อไป ในการดําเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเทศกาล
หนังโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ให้
คําปรึกษาและเผยแพร่จนเป็นที่ประจักษ์ต่อไป 
 

  

 นายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล "Children's Award of Thailand" การค้นหา “สุดยอดเด็กแห่งประเทศไทย” เนื่อง
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2565 สาขาความสามารถพิเศษ (ดิจิทัล) สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม  
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รางวัลระดับประเทศ 
 

 คณะสิบกะรัตบันเทิงศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน   
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม คลิปดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลาง โดยจัดส่งผลงานคลิปการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลาง
รูปแบบแตรวงชาวบ้าน คณะ "สิบกะรัตบันเทิงศิลป์" ในการประกวดรายการ รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ประจําปี 
2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม
เงินรางวัล 40,000 บาท จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ฝึกซ้อมโดย ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย 
และครูนพมาศ ไชยชมพู โดยการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
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รางวัลระดับประเทศ 
 

 นายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ ใน
หัวข้อ “หลงรักพลังงาน” โดยนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
กิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่  8 
โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวมจํานวน 64 รางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ปวช. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย -รามอินทรา) บริเวณ  
วีรันดา ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร 

 

     

 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยชนะบรรจง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลชมเชย โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปีที่ 7 โดยบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastic Save The World)” 
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รางวัลระดับประเทศ   

 นักเรียนยุพราชศิลปินได้ผ่านเข้ารอบโครงการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 จัดโดยโครงการ 
“จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด 
(มหาชน) ในหัวข้อ “กําลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ “การให้อ่ิมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา รางวัล
ดังต่อไปนี้ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  นายทิชานนท์   หงษ์ประเสริฐ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 รางวัลพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  นางสาวปรัชญาภา  ทรัพย์มี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 รางวัลพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เด็กหญิงธัญญฑ์ชนก  นันโท   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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รางวัลระดับประเทศ 
  

 นักเรียนยุพราชศิลปิน ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 36         
“โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต ประจ าปี 2564” ระดับอายุ 9 - 13 ปี และอายุ 14 – 18 ปี  
 1. เด็กหญิงวาณิชการ  ใหม่อารินทร์  (ระดับอายุ 9 - 13 ปี) 
 2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยชนะบรรยง  (ระดับอายุ 14 - 18 ปี)  
 3. นางสาวดากานดา  พูนผล   (ระดับอายุ 14 - 18 ปี)  
 4. นางสาวปรัชญาภา  ทรัพย์มี  (ระดับอายุ 14 - 18 ปี) 
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รางวัลระดับประเทศ 
 

 นางสาวสุชัญญา หาญสิทธานนท์ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก        
การประกวดตัดต่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ ในโครงการเส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์  โดยกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
 

   

 นางสาวฐานิตา  คงช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ได้รับเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาโปโลน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564 จัดโดยสมาคม   
ว่ายน้ําแห่งประเทศไทย ณ สระว่ายน้ําจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 - 12 
ธันวาคม 2564 
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รางวัลระดับภาค 
  

 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจํา             
ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
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รางวัลระดับภาค 
  

 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2564 ดังนี้ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
  1. เด็กชายสรวัชย์  อุทัศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
  2. นายอัควินท์   วีระ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
 สาขาวิชาเคมี ได้แก่ 
  1. นายเกรียงศักดิ์  สุใจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
 

 

นางสาววริศรา  ศรีค าแปง นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ผ่านการสอบคัดเลือก 
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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รางวัลระดับภาค 
  

 ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
จัดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีโครงการห้องเรียน 
พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร์  

 

 
 

นายปวริศ  โยธาราษฎร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนายเกรียงศักดิ์  สุใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/8  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา และครูกุลวรรธน์ อินทะอุด 
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รางวัลระดับภาค   

 นายวันพิชิต  นิมิตภาคภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาคเหนือ ฝ่ายชาย และเป็นผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจําปี 2565 ระดับประเทศ 
 

 นางสาวจิรัชญา  ป๎นศรีละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือก
ตําแหน่งส ารองตัวแทนระดับจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายหญิง ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รอบ
คัดเลือกระดับจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

    

 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หมอดู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/5 และนายณัฐธัญ แวน เอดดิแคม โบกาต์ท 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชนะเลิศ รุ่น TEENAGE จากการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ  
เมื่อวันที่ 4 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ   
เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ 
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รางวัลระดับภาค 
  

 เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก     
การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ “ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ” เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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รางวัลระดับภาค   

 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลในการแข่งขันอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ - 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ " เท่อย่างไทย โดย ไฟฟ้า  
ทีทีบี " โดยในโครงการนี้ มีนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันท้ังสิ้น 8 คน ซึ่ง 
 นางสาวกัลยรัตน์  พอก๊ะ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภท ม.ปลายหญิง  
 นายวรภิชาติ        มินประพาฬ  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/11  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท  
ม.ต้นชาย และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
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รางวัลระดับจังหวัด   

 นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ทอง นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ได้รับรางวัล “เยาวชน
ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” องค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

   
   

 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  นางสาวธิษณา กิติเรียงลาภ  และนางสาวอสมา หลอดทอง 
นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ เข็ม และเกียรติบัตร รางวัลเยาวสตรีศรีนคร
เชียงใหม่ ดีเด่น "ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน" ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี 
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบรางวัลโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี
ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว เป็นครูผู้ควบคุม 
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รางวัลระดับจังหวัด   

 วงลูกทุ่ง YRC Combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง WACM Music Contest ในมหกรรม Lanna Expo 2021 โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 3 โดยมี                
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้าน
มหาดไทย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จงัหวัดเชียงใหม่  
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รางวัลระดับจังหวัด   

 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
การประกวดภาพถ่าย "รักของแม่" เทิดพระคุณแม่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จากนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสํานักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่   
ชั้น 5 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  
 

   

 และได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาดนตรีและการแสดง ประจําปี 2564 เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ จาก Rotary Club Chatuchak 
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รางวัลระดับจังหวัด   

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โครงการพสวท.สมทบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และตั้งชื่อเพจ เพ่ือประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 
3,000 บาท ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชื่อทีม : หมู่เฮาตังหลาย ผลงานการออกแบบ และการตั้งชื่อเพจ : เฮามาป๊ะกั๋น         
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายชิติสรรค์  แสนเกรียง 
  2. นางสาวอสมา  หลอดทอง 
  3. นางสาวเจตนิพิฐ  โนชัย 
  4. นางสาวนภสร  กาญจนมุสิก 
  5. นางสาวพัชรกมล  วงค์นันตา 
 

 

 นายวรภิชาติ  มินประพาฬ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัลเพชรเมืองเหนือ  
รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะ "เด็กดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยสภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชชัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป จ านวน นร. 
จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 557 1 25 37 42 54 82 94 219 395 70.92 

คณิตศาสตร์ 557 1 10 16 17 31 57 77 336 470 84.38 

วิทยาศาสตร์ 557 0 16 18 37 60 69 67 290 426 76.48 

สังคมศึกษา 557 1 8 18 24 29 54 87 325 466 83.66 

สุขศึกษาพลศึกษา 557 0 0 0 1 8 45 82 421 548 98.38 

ศิลปะ 557 0 21 9 33 15 42 42 390 474 85.10 

ภาษาต่างประเทศ 557 0 18 17 26 29 50 72 343 465 83.48 

การงานอาชีพ 557 0 51 21 42 29 57 55 273 385 69.12 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 70.92 84.38 76.48 83.66 98.38 85.10 83.48 69.12

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 88.15 93.00 93.90 93.18 100.00 93.72 93.36 81.87
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 
จ านวน นร. 

จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 562 2 18 19 56 57 75 90 242 407 72.42 

คณิตศาสตร์ 562 4 40 19 30 34 49 82 304 435 77.40 

วิทยาศาสตร์ 562 8 27 14 21 21 79 78 314 471 83.81 

สังคมศึกษา 562 6 25 18 28 46 62 85 285 432 76.87 

สุขศึกษาพลศึกษา 562 0 3 6 10 16 27 30 470 527 93.77 

ศิลปะ 562 0 58 17 21 22 37 32 374 443 78.83 

ภาษาต่างประเทศ 562 0 36 28 23 54 62 76 283 421 74.91 

การงานอาชีพ 562 0 34 15 24 31 75 54 319 448 79.72 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 72.42 77.40 83.81 76.87 93.77 78.83 74.91 79.72

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 92.53 88.79 91.28 90.04 98.40 86.48 88.61 89.50
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 
จ านวน นร. 

จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 566 0 10 11 24 42 58 86 335 479 84.63 
คณิตศาสตร์ 566 0 35 21 29 63 76 73 269 418 73.85 
วิทยาศาสตร์ 566 0 18 9 19 56 56 77 331 464 81.98 
สังคมศึกษา 566 0 47 15 18 20 35 44 387 466 82.33 
สุขศึกษาพลศึกษา 566 0 17 8 8 15 26 33 459 518 91.52 
ศิลปะ 566 0 30 22 37 26 49 53 349 451 79.68 
ภาษาต่างประเทศ 566 0 32 16 49 66 90 96 217 403 71.20 
การงานอาชีพ 566 0 28 12 31 24 39 50 382 471 83.22 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 84.63 73.85 81.98 82.33 91.52 79.68 71.20 83.22

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 96.29 90.11 95.23 89.05 95.58 90.81 91.52 92.93
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 
จ านวน นร. 

จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 674 1 27 15 22 25 30 38 509 577 85.61 
คณิตศาสตร์ 674 1 6 8 38 60 111 115 334 560 83.09 
วิทยาศาสตร์ 674 7 39 23 24 36 59 81 404 544 80.71 
สังคมศึกษา 674 6 21 12 33 27 50 76 438 564 83.68 
สุขศึกษาพลศึกษา 674 5 6 2 4 5 19 19 604 642 95.25 
ศิลปะ 674 4 31 17 15 27 40 60 475 575 85.31 
ภาษาต่างประเทศ 674 1 43 10 24 25 55 44 466 565 83.83 
การงานอาชีพ 674 0 45 13 14 17 29 43 509 581 86.20 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 85.61 83.09 80.71 83.68 95.25 85.31 83.83 86.20

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 92.58 97.63 89.61 92.58 96.59 91.54 91.10 90.80
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 
จ านวน นร. 

จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 648 2 11 11 20 30 47 76 443 566 87.35 
คณิตศาสตร์ 648 5 23 16 26 34 42 54 421 517 79.78 
วิทยาศาสตร์ 648 3 12 23 49 81 106 123 250 479 73.92 
สังคมศึกษา 648 1 6 4 10 15 42 67 503 612 94.44 
สุขศึกษาพลศึกษา 648 1 11 3 4 5 7 28 570 605 93.36 
ศิลปะ 648 3 20 8 9 16 26 21 537 584 90.12 
ภาษาต่างประเทศ 648 3 3 3 15 28 38 85 470 593 91.51 
การงานอาชีพ 648 0 15 17 18 31 36 57 467 560 86.42 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 87.35 79.78 73.92 94.44 93.36 90.12 91.51 86.42

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 95.06 89.04 93.98 98.30 94.75 93.98 98.15 93.98
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร 
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 
จ านวน นร. 

จ านวนนักเรียนท่ีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 660 0 18 19 15 25 41 60 482 583 88.33 

คณิตศาสตร์ 660 0 35 12 25 41 86 87 374 547 82.88 

สังคมศึกษา 660 0 28 14 26 23 35 67 467 569 86.21 

สุขศึกษาพลศึกษา 660 0 16 3 10 11 17 19 584 620 93.94 

ศิลปะ 660 0 3 4 2 4 10 19 618 647 98.03 

ภาษาต่างประเทศ 660 0 27 17 19 33 35 61 468 564 85.45 

การงานอาชีพ 660 0 22 16 10 15 32 30 535 597 90.45 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ 
ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 88.33 82.88 86.21 93.94 98.03 85.45 90.45

ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป 94.39 92.88 93.64 97.12 98.94 93.33 94.24
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามสาระการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2564  

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามระดับชั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2561 - 2564 

 

 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร 

ทั้งหมด (คน) 
จ านวน นร 

เรียนจริง (คน) 
นร ที่ได้ 

0 - 2.49 
นร ที่ได้ 

2.5 ขึ้นไป 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.1 557 557 54 503 90.31 
ม.2 562 544 56 488 89.71 
ม.3 566 566 47 519 91.70 
ม.4 674 663 60 603 90.95 
ม.5 648 639 18 621 97.18 
ม.6 670 659 31 628 95.30 

รวม ม.ต้น 1,685 1,667 157 1,510 90.58 
รวม ม. ปลาย 1,992 1,961 109 1,852 94.44 
รวม โรงเรียน 3,677 3,628 266 3,362 92.67 

 

หมายเหตุ :  จ านวนนักเรียนทั้งหมดไม่ตรงกับจ านวนนักเรียนที่เรียนจริง เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนแลกเปลี่ยน  
                นักเรียนพักการเรียน และนักเรียนขอย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 71.07 52.73 39.60 58.28 
2563 68.60 45.57 39.64 55.91 
2564 69.09 40.48 40.75 49.05 

เปรียบเทียบ  
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

+0.49 -5.09 +1.11 -6.86 

      
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

เทียบกับระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 69.09 40.48 40.75 49.05 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.40 26.05 32.74 33.85 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 51.62 24.62 31.55 31.21 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ ทุกรายวิชา  
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม 
2562 56.59 42.64 38.37 44.75 43.03 
2563 60.91 44.03 47.09 47.41 45.46 
2564 66.96 42.86 39.90 53.38 48.50 

เปรียบเทียบ  
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

+6.05 -1.17 -7.19 +5.97 +3.04 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

เทียบกับระดับจังหวัด  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 

\ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 66.96 42.86 39.90 48.50 53.38 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.27 23.81 30.35 38.70 29.40 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 
สพฐ. 

46.82 21.48 28.80 37.03 25.80 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
2564 มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ ทุกรายวิชา  

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 256๔ 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
  

25
61

 - 
25

62
 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
 

 2
56

2 
- 2

56
3 

เพิ่
มข

ึ้น/
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ลง
  

25
63

 - 
25

64
 

จ า
นว

น 
ผู้เ

ข้า
สอ

บ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

น 
ผู้เ

ข้า
สอ

บ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

น 
ผู้เ

ข้า
สอ

บ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

น 
ผู้เ

ข้า
สอ

บ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ภาษาไทย 541 73.81 501 71.07 454 68.60 397 69.09 -2.74 -2.47 +0.49 

คณิตฯ 541 54.28 501 52.73 456 45.57 397 40.48 -1.55 -7.16 -5.09 

วิทย์ฯ 541 48.86 499 39.60 454 39.64 397 40.75 -9.26 +0.04 +1.11 

ภาษาต่างประเทศ 541 47.50 500 58.28 449 55.91 397 49.05 10.78 -2.37 -6.86 
เฉลี่ยรวม  56.11  55.42  52.43  49.84 -2.77 -11.96 -10.35 

 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2561 73.81 54.28 48.86 47.5 56.11

ปีการศึกษา 2562 71.07 52.73 39.6 58.28 55.42

ปีการศึกษา 2563 68.6 45.57 39.64 55.91 52.43

ปีการศึกษา 2564 69.09 40.48 40.75 49.05 49.84
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2564 

 
 

กลุ่มสาระ 
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ภาษาไทย 698 62.35 692 56.59 678 60.91 197 66.96 5.76 +4.32 
++ 

+6.05 

คณิตฯ 702 52.56 695 42.64 681 44.03 210 42.86 9.92 +1.39 -1.17 

วิทย์ฯ 700 40.74 692 38.37 672 47.09 195 39.90 2.37 +8.72 -7.19 

สังคมศึกษา 701 42.57 694 43.03 686 45.46 210 48.50 0.46 +2.66 +5.97 

ภาษาต่างประเทศ 702 49.07 695 44.75 682 47.41 208 53.38 4.32 +2.43 +3.04 

เฉลี่ยรวม  49.46  45.77  48.98  50.32 4.57 19.52 +6.7 
 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2564 

 
 

 

 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2561 62.35 52.56 40.74 42.57 49.07 49.46

ปีการศึกษา 2562 56.59 42.64 38.37 43.03 44.75 45.77

ปีการศึกษา 2563 60.91 44.03 47.09 45.46 47.41 48.98

ปีการศึกษา 2564 66.96 42.86 39.9 48.5 53.38 50.32
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การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ภาพรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ระดับคุณภาพด ี– ดีเยี่ยม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล 
(ระดับดี – ดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 92.72 98.30 97.20 93.66 96.70 99.07 
2. ความสามารถในการคิด 92.39 97.57 97.47 93.24 96.86 98.97 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 92.20 96.24 96.00 92.82 97.10 98.93 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 92.64 95.55 97.22 94.51 97.34 98.94 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 93.16 99.46 98.48 95.04 97.36 99.39 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 




